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ِة؟ ُم اهلل اليوَم للب�سريَّ اأيُّ "�سربل" ُيقدِّ

اًل ثم عليكم وفيه اأحاوُل اأن اأخت�شر  اإنَّه �شوؤاٌل اأطرُحه على نف�شي اأوَّ
اأن  ومكتبات  جمّلدات  بل  وكتٌب،  �شفحاٌت  ت�شعى  ما  قليلٍة  بكلماٍت 

تقوله... اإّنها خال�شُة اختباري ال�شخ�شّي مع �شربل!
اعتياديٌة  غري  عطيٌة  هو  اهلل،  من  هديٌة  ا  حقًّ هو  �شربل  اإنَّ  اًل:  اأوَّ
يغدقها الرّب على اأحّبائه يف حركٍة مليئٍة من الكَرِم واحُلبِّ االإلهيَّني. 
. نعم، �شحيٌح  ، بل ل�شعٍب من خالِل �شخ�شٍ هو نعمٌة مل ُتوهب ل�شخ�شٍ
اأنَّ القدا�شَة هي نعمٌة ُوهبت لراهٍب يف عّنايا، اإّنا ُوِهَبْت اأي�شًا لُكرٍث 
من �شعب اهلل من خالل راهِب عّنايا. لقد ذاع �شيُته لي�ش يف لبنان، 

م�شقِط راأ�ِشه فح�شب، بل َو�شَل اإىل اأقا�شي االأر�ِش واأقطاِرها.
ا يف تكوينها. وهذا لي�ش  ٌة غري اعتيادّية، لقد اأبدَع اهلل جدًّ اإّنها هديَّ
مدعاة لالحباط، فكما اأبدع اهلل يف تكوين �شربل، كذلك َفَعَل عنَدما 
اأّما  اأّمه يف غايِة اجلماِل واحُل�شن والروعة.  َر�َشَم كالًّ مّنا يف اأح�شاء 
�شربل، وبكلِّ ب�شاطٍة اأقولها، بعيًدا عن التحليل والتعقيد و "الفل�شفة"، 
ٍة  جّديَّ بكلِّ  وتعاليمه  بكالمه  والتزَم  خليقٍة،  كلِّ  فوق  اهلل  اأحبَّ  لقد 
ُته والبطولة. في�شوع اأحبَّ يهوذا كما اأحبَّ  دٍق واأمانة: وهنا تكمن قوَّ و�شِ
واأَحبَّك!  ني  اأحبَّ كما  �شربل  الربُّ  اأحبَّ  وكذلك  اأكرث.  ورّبا  بطر�ش، 
ني  تي وا�شتعدادي الأن اأ�شمَح للربِّ اأن ُيحبَّ يَّ والبطولُة هي يف مدى َجدِّ
زنا  ُتفِّ منارات  �شوى  و�شهادته  و�شريته  �شربل  حياة  وما  وُيعلِّمني... 
ا وبكرٍم حازٍم. وحذاِر اأن ن�شعى للت�شبُّه ب�شربل  على اّتباع امل�شيح جذريًّ
�ش له حياته، فاهلل  ه بن َعَبَد �شربل وكرَّ يف �شريته وميزته دون اأن نت�شبَّ

تقدمة



الذي خلق كلِّ واحٍد مّنا يف �شورٍة فريدٍة، هو حتًما يدعوك ويدعوين 
ه  نَت�َشبَّ اأْن  اأردنا  واإْن  فريٍد.  ونهٍج  فريٍد  اأ�شلوٍب  فريدٍة يف  قدا�شٍة  اإىل 
ه وخاِلِقه،  ُه لربِّ ه بذاك احلبِّ العنيد الذي َكنَّ ب�شربل ب�شيٍء اإّنا فلنت�شبَّ
بعيًدا عن الربودِة يف التزاِمه امل�شيحّي، بل عن ذاك الفتور الرمادّي 

القاِتل الذي ُيعاين منه جمتمُعنا امل�شيحّي اليوم.
ثانًيا: اإنَّ �شربَل هو رجُل ال�شمِت، ال كثري الكالِم كما ي�شعى البع�ش 
ُره. وما اأحوجنا يف هذه االأّيام ال�شعبِة اإىل نبيٍّ ُي�شبه اهلل يف  اأن ُي�شوِّ

ِعه. �شمِته، يف �شربه، يف توا�شُ
اأّيها القراء االأعزاء، يف عامٍل كرُثَ فيه الكالُم الفارُغ، والتلّوُث  نعم 
اهلل  ُم  ُيقدِّ اجلاِرفة،  االجتماعّي  التوا�شل  و�شائل  و�شجيج  ال�شمعّي، 
ِة »�شرباًل« �شامًتا، ُمتجًبا، حبي�ًشا كبرُي الفعِل واملفعوِل،  اليوم للب�شريَّ
وقليُل الكالِم... ويف �شمِته كلُّ العرِب واملعاين، كلُّ احلقيقِة واحلياة. 
نا واإلهنا وخملِّ�شنا، فهو  هنا باعت�شامه ال�شامِت يف ربِّ ذا ولو ت�شبَّ فحبَّ

وحَده »الكلمُة«، التي ُتعطي احلياَة وال�شالَم وال�شعادَة!
وَمَثِلِه  ب�شفاعِته  َم  التنعُّ لنا  ومربوٌك  الهدّية،  �شربُل  لنا  مربوٌك 

وقدا�شته... اآمني.

رئي�ش ا�شاقفة اأبر�شية بعلبك - دير االأحمر المارونية
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اأبوه   اأنطون   زعرور   خملوف   من   بقاعكفرا،   واأّمه   بريجيتا   اليا�ش  
 يعقوب   ال�شدياق   من   ب�شّري .  له   �شقيقان :  حّنا   وب�شارة،   و�شقيقتان  : كونة  
 ووردة .  وهو   اأ�شغر   اإخوته،   ولد   يف   8   اأّيار   عام 1828  ،   وتعّمد   يف   كني�شة  
 �شّيدة   بقاعكفرا .  وا�شم   االأب   �شربل   االأ�شليّ   هو   يو�شف،   وقد   بّدله  
وكان   اأبوه   فاّلحا   ب�شيطا   كعموم   اأبناء    ب�شربل   عند   دخوله   الرهبانّية .  
 بلدته،   يعي�ش   من   زراعة   اأمالكه،   واأّمه   تهتمّ   ب�شوؤون   البيت،   وكانا   من  
 االأتقياء   ال�شاحلني   وقد   اهتمّ   الوالدان   برتبية   اأوالدهما   تربية   م�شيحّية  

 حقيقّية  . 
ويف   �شنة   1831   كان   اأنطون   زعرور   ميلك   داّبة   وكان   يعمل   عليها   يف  
 جهات   جمدلّيا  ( بلدة   بني   زغرتا   وطرابل�ش )  ف�شّخره   عّمال   االأمري   ب�شري  
 ال�شهابي،   ونقل   عليها   غّلة   من   جمدلّيا   اإىل   جبيل   لرُت�َشل   منها   اإىل  
 بيت   الدين .  ويف   عودته   من   جبيل   اإىل   بقاعكفرا،   و�شل   اإىل   غرفني،  
 فمر�ش   ومات   ودفن   فيها .  واهتّمت   اأرملته   باالأوالد   ي�شاعدها   يف   ذلك  
 اأخوه   طّنو�ش   زعرور .  وكانت   بريجيتا   تاأتي   وعائلتها   ومعهم   بقر   لل�شتاء  
 يف   اخلالدّية   هربا   من   الربد   والفقر .  وكانت   ت�شاعد   اأهلها   يف   قطاف  

 الزيتون،   وتبقى   حوايل   4   اأ�شهر . 

تزّوجت   بريجيتا   حّلود   بن   جرج�ش   ابراهيم   يف   �شهر   ت�شرين   االأول  
 �شنة   1833   وانتقلت   بريجيتا   معه،   نحو   �شليفا   وبتدعي   حيث   ميلك  
 اأرا�شي .  وحوايل   العام1850  ،   �شيم   حّلود   كاهنا،   ودعي   با�شم   اخلوري  
 عبداالأحد.  لكّنه   مل   يخدم   يف   بقاعكفرا،   بل   يف   بالد   بعلبك،   وكانت  
عا�ش   يو�شف   يتيما   عند   عّمه   طّنو�ش،   ورّباه   مع    وفاته   حوايل    1853. 

1. في   بقاعكفرا
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 اإخوته،   اإذ   بقي   االأوالد،   بعد   زواج   والدتهم،   يف   بيت   والدهم،   وكانت  
 اأّمهم   تطلّ   عليهم   غالبا .  وكانوا   هم   يهتّمون   بع�شهم   ببع�ش،   باإ�شراف  
 عّمهم   طّنو�ش،   واأقاربهم   االأدنني .  تعّلم   يو�شف   اأ�شول   القراءة   والكتابة،  
 وفقا   لعوائد   تلك   االأّيام،   على   يد   كهنة   ال�شيعة،   يف   دير   مار   حو�شب،  
 مدر�شة   القرية   يف   تلك   االأّيام .  وكان   يحمل   كتاب   �شالة   دائما   بيده .  وكان  
 يتعاطى   حراثة   اأمالك   والده،   مبتعدا   عن   معا�شرة   النا�ش   واالختالط  
ح   بقرته   يف   املرعى   ويجل�ش   قبالتها    بهم،      ويحّب   االإنزواء   والعزلة .  ُي�شرِّ
 يف   مكان   ُي�شّمى    » قلعة   البحي�ش «    من   اأمالك   اأهله،   فيها   �شخرة،   �شبه  
 مغارة،   وكتاب   ال�شالة   يف   يده .  ولكرثة   ترّدده   اإىل   هذا   املكان،   وانفراده  
 فيه،   اأطلق   عليها   االأهايل   اإ�شم  »   قلعة   القّدي�ش   «.  وعندما   كانت   هذه  
 البقرة   ت�شبع،   كان   يرقدها   قائال   لها :  يا   زهرة   نامي   الآن   راح   دورك  
 واإجا   دوري .  اأنا   بّدي   اإقراأ   �شالتي .  وكان   ي�شّلي   وقت   قيلولة   بقرته،  
 ويقول   لها  : ل   تقومي   هّلق,   انتظري   اإىل   اأن   اأكون   كّملت   ال�شالة,   لأن  
 ما   فيني   حاكيكي   وحاكي   اهلل :  اهلل   اأبدى   منِّك .  وكان   يبقى   مّدة   طويلة  

 م�شتغرقا   بال�شالة .  

كان   يركع   ن�شبا   يف   الكني�شة،   ال   يلتفت   اإىل   اأحد،   ويذهب   اإىل   مغارة،  
 ين�شرف   فيها   اإىل   ال�شالة،   تدعى   اإىل   االآن   مغارة   القّدي�ش،      ياأوي   اإليها  
 غالبا،   حامال   حفنة   من   بخور،   وا�شعا   فيها،   �شورة   للعذراء،   وباقة  
ولفرط   تقواه   وميله   اإىل   ال�شالة،   وح�شوره   القّدا�ش   وحفالت    زهر .  
 الطقو�ش   العمومّية،   ومتّيزه   بح�شن   ال�شلوك   والتقوى،   دعاه   اأوالد  
 ال�شيعة  »   القّدي�ش « ،   اإ�شتهزاء   به   يف   بادئ   االأمر،   لكنّ   اهلل   جعله   قّدي�شا  

 حّقا   على   مذابح   البيعة  . 
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بقي   يو�شف   يف   القرية   حّتى   �شنّ   الـ23  وح�شر   يوما   االأب   دانيال   خاله،  
 اإىل   بقاعكفرا،   اآتيا   من   دير   ميفوق .  وكان   عازما   اأن   يزور   دير   قزحّيا  
 فطلب   من   حّنا   ابن   اأخته   اأن   ي�شطحبه   �شقيقه   يو�شف،   فقال   له   حّنا:  
 »  يا   خايل،   قلبي   ناقزين،   اأنا   خايف   اإّنو   يو�شف   يجي   لعندكم،   وما   بيعود  
أالب  دانيال   :  ان�شاهلل   يروح   عالرهبنة  !    يرجع،   ويبقى   يف   الدير .   » فاأجابه  ا
فرافق   يو�شف   خاله   اإىل   دير   قزحّيا   حيث   كان   خاله    �شو   يف   بالعامل     ! « 
ه    الثاين   االأب   اأغو�شطني .  وبعد   رجوعه   اإىل   بقاعكفرا   بثمانية   اأّيام،   توجَّ
 يو�شف   للرتّهب،   يف   دير   �شّيدة   ميفوق،      فابتداأ   فيه،   و�شّمي   �شربل  (   اإ�شم  
ة،   واإيل  = اهلل )  يف    8   اآب   �شنة 1851  ،   بعد   اأن   مكث    �شرياينّ   مرّكب   من   �َشْرب  = ق�شّ
 بثيابه   العلمانّية   ثمانية   اأّيام،   وارتدى   بالثوب   الرهباينّ .  ومّدة   االإبتداء،  
 كان   قائما   بواجباته   على   اأكمل   وجه،   وكان   م�شرورا   جّدا   بدعوته .  حلقه  
 اأّوال   طّنو�ش   عّمه   ومرّبيه،   ثمّ   والدته،   ثمّ   �شقيقاه   حّنا   وب�شارة،   لريّدوه  

 اإىل   البيت،   فما   رجع   معهم . 
وحدث   اأنّ   اإحدى   البنات،   العامالت   بالقّز،   تّر�شت   به   ور�شقته  
 بدودة   قّز،   ثمّ   اأخذت   الدودة   وو�شعتها   على   يده .  واإذا   به   يغادر   الدير  
 ليال،   اإىل   دير   مار   مارون   عّنايا،   دون   اأن   يعلم   اأحد   به .  ويف   رزنامة   دير  
 ميفوق،   نقراأ   مقابل   اإ�شم   االأخ   �شربل،   كلمة  »   َف�َشح   «  وهي   تعني   اأّنه   ترك  
 الرهبنة .  روى   �شربل   ما   حدث   له   على   رئي�ش   دير   مار   مارون   عّنايا،  
 وراجع   هذا   الرئي�ش   قد�ش   االأب   العام،   باأمره،   فاأذن   الرئي�ش   العام  

 بقبوله   يف   دير   عّنايا،   ليكّمل   �شنة   ابتدائه   الثانية . 
وقد   �شاء   اأخاه   حّنا   اأن   ُيقال   عن   يو�شف  »   َف�َشح   «.  فجاء   هو   واأّمه  
 بريجيتا   ليعيداه   اإىل   بقاعكفرا،   فبينما   كان   �شربل   خارجا   مع   املبتدئني  

2.   �سربل   الراهب



اأواًل8

 اإىل   احلقل،   اأ�شرعت   اإليه   اأّمه   ومت�ّشكت   بعباءته   ملّحة   عليه   لرتجعه  
 معها   اإىل   البيت .  وملّا   راأته   متم�ّشكا   بدعوته   قالت   له :  اإّما   اأّنك   تثبت   يف  
 الرهبانّية   وتطلع   راهب   مليح،   واإّما   اإرجع   معي   اإىل   البيت   االآن،   فاأجابها  

 �شربل :  وهو   عند   قولك . 
اأبرز   �شربل   نذوره   الرهبانّية يف االأول من ت�شرين الثاين 1853،   وكان  
 له   من   العمر   25   �شنة   .  فذهبت   بريجيتا   من   جديد   الفتقاد   ابنها   يف   دير  
 عّنايا،   وطلبت   مواجهته   باإحلاح   فما   واجهها،   بل   كّلمها   بع�ش   كلمات  
 قليلة   من   الداخل،   وهي   يف   اخلارج   بدون   اأن   تراه   ويراها،   فقالت   له:  
 اأهكذا   ترمني   �شوفتك   يا   ابني؟   اأجابها  : اإن   مل   اأَرِك   الآن,   ف�شوف  

 نرى   بع�شنا   يف   ال�شماء .  فعادت   حزينة   باكية .  
�شار   راهبا   ُي�شَرب   به   املثل   بحفظ   القانون   واإمتام   الواجب،   فلم   يبقَ  
 له   فكر   اإالّ   ليفتكر   يف   اهلل،   وال   ل�شان   اإالّ   ليتكّلم   عن   اهلل،   وال   �شوت   اإالّ  
 ليبارك   اهلل .  وي�شهد   بطر�ش   مو�شى   بتاأّثر :  كان   اإمياننا   يتقّوى,   ونلوم  

 اأنف�شنا   على   تعّلقنا   يف   هذه   الدنيا   الزائلة . 
اكت�شف   االأب   احلبي�ش   األي�شاع "القّدي�ش"    موهبة   �شربل،   يوم   عرفه  
 مبتدئا،   يف   دير   عّنايا ...  اإذ   كان   �شربل   يرتّدد   عليه   يف   املحب�شة،   ويّتخذه  
 مر�شدا   يف   بداية   حياته   الرهبانّية .  وبعد   نذور   �شربل،   تقّرر   اإبقاوؤه   اأخا  
 عامال،   يف   عّنايا،   3   �شنوات .  وا�شتفاد   االأب   األي�شاع   فاأعطاه   درو�شا   لغوّية  
 والهوتّية .  وملّا   عّينت   روما   ال�شلطة   الرهبانّية،   يف   عام1856  ،    ومن   فيها  
اهلل   احلرديني   مدّبرا   عاّما،   طلب   االأب   األي�شاع   من    القّدي�س   نعمة 
 اأخيه،   اإر�شال   �شربل   اإىل   مدر�شة   دير   مار   قربيانو�ش   كفيفان،   ليتلّقى  
 فيها   العلوم   الالهوتّية .  وكان   يدير   �شوؤون   تلك   املدر�شة   االأب   نعمةاهلل  
 الكفري .  وعند   تغّيب   الكفري   كان   يحلّ   مّله   يف   التدري�ش   القّدي�س  

 نعمة اهلل   احلرديني . 
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كان   �شربل   من   اأح�شن   واأمهر   التالميذ،   ذكّيا   جمتهدا،   بارعا   يف  
 الالهوت   االأدبّي،   وممتازا   يف   درو�شه   الالهوتّية،   وكان   مثاال   للجميع،  
 يركع   على   البالط،   يف   ملّ   واحد،   ومل   يكن   يف   الكني�شة   بنوك   وم�شاجد،  
 وكان   ركوعه   يدلّ   على   متام   اخل�شوع،   وباقي   التالميذ   يتخ�ّشعون  
 لروؤيته،   مّما   دفعهم   اأن   ي�شّموه   قّدي�شا .  واحلرديني   نف�شه   قال :  عندي  
 تلميذ   قّدي�ش،   هو   االأخ   �شربل   بقاعكفرا .  ح�شر   �شربل   وفاة   احلرديني  
 يف 14  /12/  1858. �شيم   �شربل   كاهنا   يف   23   متوز   �شنة   1859  . واأتت  
 وردة،   اإبنة   حّنا   �شقيقه،   مع   فريق   من   اأقاربه،   لتهنئته   بارتقائه   درجة  
 الكهنوت   .  وطلبوا   اإليه   باإحلاح،   الذهاب   اإىل   بقاعكفرا،   الإقامة   قّدا�شه  
 االأّول   يف   قريته،   فاأجاب :  اإنّ   الراهب   الذي   ياأتي   اإىل   الدير   ثم   يرجع  
 اإىل   قريته   يتوّجب   عند   رجوعه   اإىل   الدير   اأن   يبتدئ   من   جديد .  واأر�ِشل  
 اإىل   دير   مار   يعقوب   احل�شن   بالد   البرتون،   حيث   ق�شى   مّدة،   منقطعا  
 اإىل   الن�شك   والتق�ّشف   وال�شالة .  وما   طال   ب�شعة   اأ�شهر،   اإذ   عاد   األي�شاع  
 يطلبه   من   جديد،   لينّمي   مواهبه   وي�شهر   عليه،   ويتمّتع   برفقته .  فُنِقل  

 �شربل   اإىل   عّنايا،   حيث   كان   يعمل   مع   الرهبان   املبتدئني   حّتى   وفاته . 

االآية   االوىل؟ ! 
ك   احلكومة   زحف   اجلراد   �شنة   1865   على   منطقة   البرتون   ومل   تتحرَّ
 ملكافحته،   وحاول   الرهبان   جاهدين   لطرده،   فلم   يفلحوا .  فاأمر   االأب  
 روك�ش   امل�شم�شاين   رئي�ش   الدير   االأب   �شربل   اأن   ي�شّلي   على   املاء،  
 وير�ّش   اأرا�شي   الدير،   منعا   للجراد   من   اإتالف   املزروعات   واالأ�شجار.  
 فكان   ي�شري   يف   االأر�ش   وير�ّش   ويخاطب   اجلراد   قائال :  ُكل   يا   مبارك  
 من   الرّبي   ال   من   اجلّوي .  وبذلك   وّقى   اهلل   مزروعات   الدير   وتوتها   من  

 اأ�شرار   اجلراد  . 
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1869  ،   يزاول   يف   عهد   رئا�شة   االأب   روك�ش   امل�شم�شاين،   يف   متوز 
 العمل   يف   احلقل   كاأ�شغر   اخلدم .  فليلة   ما،   كان   يحر�ش   معز   الدير،  
ادين .  بعد   ع�شاء   الرهبان،    اأّيام   احل�شاد،   وكان   مع   الدير   عونة   ح�شّ
ادون   للع�شاء   وكانوا   نحو   30   رجال .  وبينما   اخلدم   م�شغولون    بقي   احل�شّ
ادين،    بخدمتهم   على   املائدة   والكرارجي   مهتمّ   بالقيام   بواجب   احل�شّ
 طلب   �شربل   من   الكرارجي   اأن   ي�شع   له   زيتا   يف   ال�شراج .  فانتهره   الكرارجي  
  قائال :  ملاذا   مل   تاأِت   قبل   االآن   يف   النهار؟   اأجابه :  كنت   يف   احلقلة .   فانتهره 

 قائالً :  ق�شا�شا   لك  ،   ما   يف   زيت   الليلة،   ُرح !  فاأطاع،   وعاد   اإىل   غرفته .  
وكان   اخلدم   قد   و�شعوا   يف   طريقه   بنكا   بالعر�ش،   لي�شّدوا   عليه   الطريق،  
ر   اأو   �شكوى.    عرث   به   و�شقط   على   االأر�ش،   على   اأّنه   مل   يفه   بكلمة   تذمُّ
 فلحق   به   �شابا،   وكان   ال   يتجاوز   13   �شنة،   وكان   خادما   يف   الدير   اآنذاك،  
 وطلب   ال�شراج   منه،   بحّجة   اأّنه   �شيمالأه   له   زيتا،   ولكّنه   يف   الواقع،   مالأ  
  ال�شراج   ماء   من   تنكة   ال�شفوة،   فاأخذه   االأب   �شربل   واأ�شاءه،   فاأ�شاء .  

وكان   الرئي�ش،   يف   غياب   �شربل،   قد   اأمر   الرهبان   اأن   ال   ي�شيئوا  
 غرفهم   بعد   قرع   جر�ش   النوم،   فاأفاق   الرئي�ش   يف   تلك   الليلة،  
 وراأى   النور،   فخرج   من   غرفته   وذهب   اإىل   حيث   ال�شوء،  
فقال   له :  اأما   �شمعت   الناقو�ش؟    فاإذا   هي   غرفة   االأب   �شربل .  

  ملاذا   مل   تطفئ   �شراجك؟   األ�شت   ناذرا   الفقر؟   فجثا   حاال   على   ركبتيه  
 طالبا   منه   الغفران   قائال :  رجعت   من   احلقلة،   وعليّ   �شالة   فوفيتها   ومل  
  اأعلم   بهذا   املنع !  وكان   اخلادم   �شابا   يف   خارج   غرفة   �شربل   وقريبا   منها.  
 وملّا   خرج   الرئي�ش   من   غرفة   االأب   �شربل،   قال   �شابا   للرئي�ش :  اإنا   ح�شرت  
 الأمالأ   �شراج   االأب   �شربل،   فرف�ش   الكرارجي   اإعطائي   زيتا،   عندئذ  

3.   �سربل   الحبي�س
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لُت   برجوعي   على   تنكة   ال�شفوة،   املوجودة   خارجا،   ومالأُت   ال�شراج    توَّ
 منها .  عاد   الرئي�ش   ففتح   االأب   الرئي�ش   ال�شراج،   واأفرغ   منه   يف   وعاء،  
 فتحّقق   اأّنه   ماء .  عندئذ   مل   ُيخِف   رئي�ش   الدير   تاأثره   على   من   كان   حوله.  
بعد   هذه   احلادثة،   يف   �شباح   اليوم   التايل،    وانت�شر   اخلرب   يف   الدير .  
 اإ�شتدعى   الرئي�ش   االأب   �شربل،   وقال   له :  اإذا   اأردت،   خدمة   احلب�شاء،  
 فال   مانع   من   قبلي .  قال   له   االأب   �شربل :  بني   رغبتي   واأمر   الرئي�ش   فرق  
ك   بح�شب   اإرادته،   الأنّ    بعيد .  فاأنا   ناذر .  والناذر،   ال   يجوز   له   اأن   يتحرَّ
فقال   له    اإرادته   مل   تعد   له .  فاإذا   اأمرتني   ح�شرتك،   اأطعت   ورحت .  
 الرئي�ش :  اإذهب .  فركع   االأب   �شربل   اأمام   الرئي�ش   وطلب   بركته .  ف�شّلى  
 الرئي�ش   عليه،   وباركه  . فقام   �شاكرا   وم�شرعا،   فجمع   كتبه   الروحّية،  
 وكتب   �شلواته   يف   قطعة   البال�ش :  فرا�شه   وغطاوؤه   وحزمها   بر�شة  
 �شغرية .  واألقاها   على   ظهره .  ومرّ   بالكني�شة   فزار   القربان .  و�شعد   اإىل  
 املحب�شة .  وهكذا   تّقق   طلب   احلبي�ش   االأب   األي�شاع   احلرديني،   ف�شعد  
 �شربل   اإىل   املحب�شة .  وكان   االأب   �شربل   يخدمه،   ياأخذ   له   حاجاته   من  
 الدير   مثل   اأكل   و�شرب،   ويخدم   له   القّدا�ش .  وبقي   مثابرا   على   هذه  

 اخلّطة   �شّت   �شنني . 

قّدموا   له   الطعام    !  مر ) 43 / 5   (

نحو   �شنة 1873  ،   مر�ش   الدكتور   جنيب   بك   اخلوري،   واأ�شرف   على  
 املوت .  فاأر�شلت   والدته،   اإىل   االأب   �شربل   اأن   ياأتي   لي�شّلي   عليه   ع�شى  
 اهلل   ي�شفيه،   الأنّ   والده   كان   طبيبا،   وكان   يعتقد   اأنّ   حالته   خطرة،   ال  
 ميكن   �شفاوؤه .  وعند   و�شول   الر�شول   لالأب   �شربل،   قال   له   باأن   ياأتي   ليال  .  
 فاأفهمه   اأنّ   املري�ش   بحالة   خطرة،   وال   ميكن   التاأجيل   فاأجابه :  �شنذهب  
 فورا،   ولكن   ال   اأريد   اأن   يراين   اأحد  -  توا�شعا   منه   لئالّ   ي�شتلفت   اأنظار  
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 النا�ش   اإليه  -  وعندما   و�شل   اإىل   البيت،   كانت   حرارة   املري�ش   مرتفعة  
 جّدا   وهو   بحالة   الغيبوبة .  وكان   مري�شا   بالتيفوئيد .  ف�شّلى   عليه  
 االأب   �شربل،   وم�شح   جبينه   بنديل   مرّطب   باملاء   املبارك .  وفورا   َفَتح  
 عينيه،   بعد   اأن   كان   فاقد   الوعي   منذ   اأّيام   ونطق   بهاتني   الكلمتني :  بونا  
ل   يد   االأب   �شربل !  ففعل .  فقال   االأب   �شربل    �شربل؟ !  فقالت   له   والدته :  َقبِّ
موا   له   الطعام!    للحا�شرين : جّمدوا   اهلل,   فقد   �شفي   املري�س,   َقدِّ
 فرتّددوا،   الأنّ   الولد   كان   مري�شا   بالتيفوئيد،   وكانوا   يعتقدون   اأنّ   الطعام  
 �شيق�شي   عليه .  على   اأنّ   االأب   �شربل   األحّ   عليهم   باأن   يطعموه،   وان�شرف .  

موا   له   الطعام،   فاأكل   وارتاح .  عندئذ   قدَّ

األي�ساع   يو�سي   ب�سربل ...  ليخلفه  
وبعد   اأن   ق�شى   االأب   األي�شاع   يف   مب�شة   عّنايا   44   �شنة   ون�شف   تويف  
 يف   13   �شباط 1875  ،   ودفن   يوم   االحد   يف   14   �شباط .  ويف   اليوم   التايل،  
 اأمر   الرئي�ش   االأب   اليا�ش   امل�شم�شاينّ   االأب   �شربل   اأن   يبقى   يف   املحب�شة  
 ر�شمّيا .  فاأقام   فيها   مع   احلبي�ش   االأب   ليباو�ش   الراماتيّ .  وحلق   بهما  
1880  ،   وكان   االأب   �شربل    االأب   مكاريو�ش   امل�شم�شاينّ   يف   25   ني�شان 
د   على   الدير   لياأخذ   للحبي�شني   حاجات   املاأكل   وامل�شرب،   فَيحِمل    يرتدَّ
 على   ظهره   كي�شا   من   ال�شعر،   ياأخذ   فيه   موؤونة   املحب�شة   ملّدة   اأ�شبوع،   الأّنه  

 كان   يعترب   نف�شه   خادما . 
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 .2
عندما   يقرع   جر�ش   النهو�ش   باكرا   جّدا،   كان   ُيرى   االأب   �شربل   راكعا  
 ن�شبا   قرب   الباب   خلف   الكّل،   ويبقى   على   هذا   ال�شكل،   كتابه   بيده  
 و�شاّما   يده   اإىل   �شدره   وجهه   يف   االأر�ش؛   ثمّ   يقّد�ش   باكرا،   ويذهب   اإىل  
 �شغله،   دون   مهلة   اأو   َلْهوة،   ومعه   حبله   ومعوله .  فيتقّيد   باأمر   رئي�شه   اأو  
 باأمر   �شاحب   الوظيفة .  مي�شي   اإىل   �شغله   يف   احلقل   البعيد   اأو   القريب  
ث   مع   اأحد   يف   الطريق،    اأو   الكرم،   وم�شبحته   بيده،   وي�شّلي،   ال   يتحدَّ
 وال   يلتفت   ال   ميينا   وال   �شماال .  واإذا   قال   له   اأحد  : املجد   هلل .  يجيب :  
اهلل   يباركك .  ومتى   و�شل   اإىل   ملّ   �شغله،   باحلال   ياأخذ   معوله   ويبداأ  
 بال�شغل   بكلّ   رغبة   ون�شاط .  ي�شتغل   بكلّ   قّوته   �شغال   متوا�شال   �شاّقا   ال  

يومّياته

 .1

كان   طوله160   �شم،   م�شتقيم   الظهر،   طويل   االأ�شابع   رفيعها،   رزينا،  
 معتدل   الفم   والعنق،   ق�شبة   اأنفه   طويلة   ودقيقة،   �شعر   راأ�شه   طويل   على  
 عادة   احلب�شاء،   �شعيف   اجل�شم،   رقيق   البدن،   وزنده   مثل   الباهم.  
 ووجهه   م�شتدير   ورقيق،   ولكّنه   م�شرق   يطفح   نورا،   وهيبة   اهلل   عليه.  
 ويجذب   كلّ   القلوب   اإليه .  جمّعد   اجلبني،   ويلوح   عليه   الفرح   والوداعة  
 وال�شكينة   وطماأنينة   القلب .  ويف   وجهه   اإنعكا�شات   التقوى   ومّبة   اهلل  
 يف   كلّ   اآن،   وال�شيما   يف   وقت   ال�شالة .  كان   نور   �شماويّ   ي�شيء   وجهه  
 الأنّ   الرّب   قد   اأ�شبح   قّوته،   وغناه،   وفرحه   الدائم .  ولون   وجهه   �شاحب،  
 حنطي،   اأ�شمر   قد   لفحته   ال�شم�ش .  ومن   كرثة   التق�ّشف   وال�شهر،   اأ�شبح  
 جلدا   على   عظم؛   لكّنه   مي�شي   ب�شرعة،   حّتى   يف   �شيخوخته .  وكان   ملتهبا  
 يف   جميع   اأعماله .  وق�شري   اللحية   خفيفها،   متو�شطة،   مّيالة   يف   اأ�شلها  

 اإىل   ال�شقرة،   وقد   وخطها   ال�شيب   يف   و�شطها   ويف   اأعلى   جانبيها . 

و�سفه
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 ياأخذ   راحة؛   اأحيانا   ينك�ش   باملعول   ال   يرفع   راأ�شه   من   االأر�ش،   ي�شرب  
 بكلّ   قّوته،   ويكدّ   نف�شه   حّتى   يجري   العرق   مت�شّببا   من   جبينه،   وثيابه  
ر   احليطان،    مبّللة   من   العرق،   وال   يرفع   قلن�شوته   ليم�شح   عرقه .  ُيعمِّ
 ويجمع   احلجارة،   ويقطع   الغوف   وميّهد   االأر�ش   اأمام   الزارع .  ويف  
 �شغله   كان   نظره   دائما   منخف�شا   اإىل   االأر�ش،   ويداه   كانتا   قد   تكلكلتا،  
 ويب�شت   جلدتهما   من   كرثة   ال�شغل .  ويف   اأّيام   احلرّ   ال�شديد   يف   زمن  
  احل�شاد   كان   مثله   يف   اأّيام   ال�شتاء،   ال   يرفع   قلن�شوته   عن   عينيه.  

 ومتى   قعد   غريه   للراحة   واأخذ   املاء   البارد،   والت�شّلي   ببع�ش   اأحاديث،  
 كان   هو   يجل�ش   على   حدة   وانفراد،   ال   يتكّلم   وال   ي�شرب .  وعندما   يقرع  
 اجلر�ش   لل�شالة،   يعتزل   ويركع   ويرفع   يديه،   وي�شّلي .  ثم   يعود   اإىل  
 ال�شغل .  واإذا   تاأّخر   رئي�ش   احلقل   عن   دعوته   اإىل   االأكل   عند   الظهر،   ال  
 يتململ .  فما   كنت   ت�شمع   حوله   اإالّ   وقع   معوله   على   احلجارة،   اأو   �شدى  
 احلجارة   التي   كان   يرفعها   من   االأر�ش   ليعّمر   بها   اجلدران،   اأو   يلقيها  
 يف   الرجامي،   فال�شمت   كان   األيفه   وع�شريه .  وكان   الرهبان   واالأجراء  
 حوله   يهابونه   ويحرتمون   ف�شائله   ويتحا�شون   اأن   يتحّدثوا   اأمامه   بحديث  
 ما   بّطال،   وال   يتجّراأ   اأحد   اأن   ميزح   اأمامه،   اأو   يحادثه   بحديث   عامليّ  
 باحلوادث   الواقعة،   اإذ   مل   يكن   يهتمّ   لها،   وال   يكرتث   ملا   يجري   يف   البالد،  
 اأو   يف   الرهبانّية،   بل   كلّ   هّمه   يف   �شغله   مع   رّبه،   تاركا   كلّ   �شيء   لعناية  

 اهلل . 
يبقى   يف   �شغله   حّتى   غياب   ال�شم�ش .  واإذا   ما   بقي   رئي�ش   احلقلة،  
 يبقى   ي�شتغل   اإىل   �شاعة   متاأّخرة .  ويظلّ   م�شتغال   بنف�ش   الن�شاط   الذي  
ه   رئي�ش   احلقل   اإىل   فوات    بداأ   فيه   وحما�شته،   تزداد   وقت   ال�شغل .  ال   ينبِّ
 الوقت .  وعند   امل�شاء   يجمع   من   الغوف   واحلطب   حمال   كبريا   يحمله  
 على   ظهره،   ويعود   اإىل   الدير   رازحا   تته،   وم�شبحته   بيده   ي�شّلي .  واأّيام  
 الثلج   واملطر،   واأّيام   االآحاد   واالأعياد   يف   ال�شيف،   ما   كان   يفارق   الكني�شة  

 اأو   غرفته . 
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مل   يكن   االأب   �شربل   خادم   رعّية،   وال   مر�شال .  ولكن   كلّ   مّرة   يتاح   له  
 اأن   يوؤّدي   اأيّ   خدمة   للنفو�ش،   كان   يقوم   بها   بابتهاج .  فكان   اأحيانا   ي�شمع  
 اإعرتافات   من   يطلب   منه   من   اإخوته   الرهبان   والكهنة،   ومن   العلمانّيني.  
 وكانت   اإر�شاداته   مفيدة   وخال�شّية   جّدا .  وعندما   كان   ُيطَلب   اإىل   زيارة  
 املر�شى   واملحزونني،   كان   يعمل   ما   يف   و�شعه   لتعزيتهم،   ويجعلهم  
 ي�شّلمون   اإرادتهم   هلل   تعاىل،   بال�شالة   الأجلهم   وملر�شاهم .  وكان   ي�شّلي  
 للمح�شنني   وللخطاأة،   ويذكرهم   يف   قّدا�شه .  ومل   يكن   يتعاطى   الوعظ،  
 لكّنه   مل   يكن   يبخل   بن�شائحه   واإر�شاداته   على   من   يطلبها .  وكان   يطيع  
 االأب   الرئي�ش   اإذا   اأمره   اأن   يذهب   فيقّد�ش   لل�شركاء   يوم   االأحد   والعيد،  
 ويعود   اإىل   الدير،   دون   اأن   يخاطب   اأحدا .  ويذهب   اإىل   ح�شور   جّناز   يف  
 اخلارج،   يف   القرى   املجاورة،   ملّبيا   اأمر   الطاعة   بارتياح،   ثمّ   يذهب   تّوا  
 اإىل   الكني�شة،   وحاملا   ي�شعر   النا�ش   بو�شوله   يرتاك�شون   اإليه   لي�شّلي   لهم  
 على   املاء،   بينما   الرئي�ش   و�شائر   االآباء   يذهبون   اأّوال   اإىل   بيت   الفقيد،   ثم  
 يعودون   مع   اجلّثة   اإىل   الكني�شة،   حيث   ي�شري   اجلّناز،   في�شرتك   معهم  

 يف   �شالة   اجلّناز   ويعود   تّوا   اإىل   الدير  . 

يا فتى ! قم ! لو)14 /7  (

�شهد   االأب   اليا�ش   اإهمج :  اأنّ   والدي   كان   قد   اأ�شيب   بر�ش   التيفوئيد.  
 وو�شل   اإىل   حالة   خطرة   جّدا،   فقد   فيها   الوعي .  وكان   يعاجله   اأطّباء  
 من   ذلك   العهد   ال   ميلكون   �شهادات .  وقد   قطعوا   الرجاء   من   �شفائه.  
 ومل   يعودوا   يعاجلونه،   وكان   يف   الِنزاع .  فالتجاأ   اإخوته   وذووه   اإىل   االأب  
 �شربل،   وهو   جارنا،   وطلبوا   من   رئي�ش   الدير،   االأب   اليا�ش   امل�شم�شاين،  

   �سربل   الر�سول     مر(4/18) و متى (10)\3. 
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هذا   بع�ش   من   قانون   العمل   الذي   �شار   �شربل   بوجبه :  ليكن   �شامتا  
 هادئا   ن�شيطا   يف   �شغله .  وال   يختار   له   ال�شغل   الهني   وال   احلاجة   اجلّيدة،  

�سغل   و�سالة4. 

 اأن   ياأمره   بالذهاب   لل�شالة   عليه،   فلّبى   اأمر   الرئي�ش،   واأتى   اإىل   بيتنا،  
 وذلك   ليال،   وكان   النا�ش   جمتمعني   يف   البيت .  وعند   دخوله   اإىل   البيت،  
 و�شعوده   على   درجة   الفريز .  وقف   ونادى   والدي   قائال :  يا   ري�شا !  ثالث  
 مّرات،   ففتح   عينيه .  فقال   له   االأب   �شربل :  ال   تخف .  وكان   ُيحّبه   الأّنه   كان  
 �شّما�شه،   ويخدم   له   القّدا�ش   عند   احلاجة .  و�شّلى   عليه،   وعلى   ماء   ر�ّشه  
 به   و�شقاه   منه .  وذهب   االأب   �شربل   اإىل   مب�شته   قائال :  مل   يعد   من   خوف  
 عليه .  وبالواقع   فقد   وعي   واأكل   و�شرب .  وبعد   قليل،   تعافى   متاما   وقام  

 من   الفرا�ش . 

فرك�س   املتاولة يو)39-40/4(  

اجتاح   اجلراد   مّرة   اأمالك   قرية   طورزّيا .  وهي   ق�شمان :  ق�شم  
�شركاء   الدير   اإىل    للم�شيحّيني   وق�شم   لل�شيعّيني .  فجاء   امل�شيحّيون    و 
 االأب   �شربل   قائلني:    دخلك   يا   بونا   �شربل   دّبرنا .  فاأر�شلهم   اإىل   الرئي�ش.  
 فاأمره   الرئي�ش   باأن   يذهب   مع   االأهايل .  فذهب   وبارك   املاء،   واأخذ  
 ير�ّشه .  ويعاونه   يف   عمله   راهب   اآخر   على   اجلراد .  فكان   اجلراد   يغادر  
 اأمالك   الدير   وامل�شيحّيني   نحو   اأمالك   املتاولة .  فرك�ش   املتاولة   وراء  
لون   اإليه   اأن   يبعد   اجلراد   عن   اأمالكهم .  فتابع   �شربل    االأب   �شربل،   يتو�شَّ
 ر�ّش   املاء   املبارك   على   اجلراد   يف   اأرا�شيهم .  فغادر   اجلراد   االأرا�شي  

 واملنطقة   كّلها،   التي   ر�ّش   فيها   املاء   املبارك . 
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 ويرتك   لغريه   العاطلة .  بل   يختار   لذاته   ال�شيء   الدينء   ولغريه   احل�شن،  
ع   نف�شه   الأدنى   وظائف   الدير،   واأدنى   حاجاته،    ويفعله   بتوا�شع .  وُيخ�شِ
 لَيخُل�ش   من   مّبة   الذات   التي   لوالها   ملا   كانت   جهّنم   موجودة .  لذا   مل  
 يكن   له   وظيفة   يف   الدير،   �شوى   القّدا�ش   وال�شالة،   وال�شغل   يف   احلقل .  ال  
 يلتفت   اإىل   جهة،   وال   ياأخذ   راحة،   اإالّ   قليال   لري�شم   وجهه   باإ�شارة   ال�شليب  
 مرارا   كاأّنه   ما   كان   ينقطع   عن   ال�شالة   يف   وقت   �شغله .  وعندما   يق�شد  
 التلّهي   كان   يذهب   عامال   ليجمع   احل�شى   من   اأر�ش   الكرم .  وال   يعتذر  
 عن   ال�شغل   يف   احلقل،   ال   يف   برد   وال   يف   َحرّ .  ويبقى   يف   �شغله   حّتى   ياأتي  
 رفيقه   ويقول   له   كفى،   اأو   حّتى   يقرع   جر�ش   ال�شالة،   في�شتاأذن   رئي�ش  
 احلقلة،   اأو   االأجري   يف   غياب   رئي�ش   احلقلة،   حّتى   ي�شمح   له   بالعودة   اإىل  
 الكني�شة   لتالوة   الفر�ش،   اأو   كان   يركع   على   االأر�ش،   ي�شّلي   فر�شه .   وال  
 يقول   هذا   ثقيل   اأو   خفيف .  واإذا   طلب   منه   خادم   الدير   اأن   ينقل   اآلة  

 احلراثة،   ي حملها   حاال  . 

 - ما   كان   يرتك   اأدنى   فر�سة
كان  -  قبل   دخوله   املحب�شة  -  ي�شتغل   مع   الرهبان   يف   احلقل،   كان  
 عندما   ياأتي   ليحمل   لهم   الطعام   من   الدير،   ي�شع   االآنية   لدى   الع�ّشي  
 ليمالأها،   ويذهب   هو   اإىل   الكني�شة   ليختلي   بالقربان   املقّد�ش،   مّما   يدل  
 على   اأّنه   ما   كان   يرتك   اأدنى   فر�شة،   اإالّ   وي�شرفها،   اإّما   اأمام   القربان،  

 واإّما   يف   ال�شغل . 
 - �سموت   مهما   �سّغلوه  متى (   12 - 11 / 5 و  41  )     

�شهد   االأب   اأفرام   نكد :  كان   الرهبان   امل�شوؤولني   عن   الدير   اأكرثهم   من  
 بلدة   م�شم�ش،   وكان   االأب   �شربل   الوحيد   بينهم   من   بالد   اجلّبة .  وكان  
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 » كّلما   ابتداأت   ب�شغل   ما،   اأر�شم   ذاتك   باإ�شارة   ال�شليب   على   وجهك،  
 ثمّ   قّدم   ذاك   ال�شغل   هلل   قائال :  اأنا   اأقّدم   لك   يا   رّبي   واإلهي،   قلبي   ونف�شي  
 مع   هذا   ال�شغل،   اأعطني   األلهمّ   قّوة   حّتى   اأمّتمه   ح�شب   م�شيئتك،   وليكن  

 لر�شى   وجمد   الهوتك « ،   حافظا   ال�شمت   العميق . 

- ذهب   اىل   الكني�سة   ي�سّلي  متى(   14/23  )   
�شهد   �شمعان   غاتا :  دعاين   االأب   اليا�ش   امل�شم�شاين،   حوايل   �شنة1880  ،  
 الأجل   بنيان   فرن   لدير   مار   مارون   عّنايا .  وملّا   طلبت   منه   عملة   ملعاونتي،  
 كان   االأب   �شربل   اأحدهم .  فا�شتغل   معي   �شّتة   اأّيام،   كان   فيها   مثال  
 الكمال،   الأّنه   باأّول   ال�شغل   �شاألني :  ماذا   تريد   يا   معّلم؟   فقلت   له :  حجار  
 و�شحف   وطني   للبناء .  فاأخذ   يناولني   ذلك   بكلّ   اجتهاد   ون�شاط،   ويرفع  
 االأحجار   الثقيلة   على   �شدره،   ويرفعها   على   ال�شقالة .  ويغرف   ال�شحف  

 �شموتا   مهما   �شّغلوه   ال   يقول   الأحد   ال،   ال   يتذّمر،   ولكن   ما   كان   اأحد   ي�شفق  
 عليه   منهم،   وال   هو   ي�شفق   على   نف�شه .  وكان   االأخ   الكرارجيّ   فرن�شي�ش  
ل   االأب   �شربل   بدون   �شفقة   وينتهره،   واالأب   �شربل    �شقيق   الرئي�ش،   ي�شغِّ
 يطيعه،   مع   كونه   اأخا،   وهو   ق�ّشي�ش،   كما   يطيع   الرئي�ش .  حال   رجوعه   من  
 احلقل   حامال   حطبا   يرزح   تته   اإىل   االأر�ش،   ياأمره   بعمل   اآخر   كجلب  
 املاء   اأو   غريه .  ومّرة   اأمروه   بحمل   املاء   يف   �شطل   ل�شقاية   الدخان،   فظلّ  

 طول   النهار   ي�شقي   بالدلو   حّتى   �شلخ   جلد   يده.

- ر�سم   اإ�سارة   ال�سليب
�شهد   الأب   اأفرام   نكد :  كان   يذهب   معنا   نحن   املبتدئني   اإىل   احلقل  
 في�شتغل   كواحد   مّنا .  فكنت   اأنا   اأفلح   على   الفّدان   وهو   ينك�ش   ورائي.   وكلّ  

 ما   نك�ش   حينا   كان   ير�شم   اإ�شارة   ال�شليب،   عمال   بقانون   املبتدئ :   
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ة   اأو   ذهب .  وكان   ي�شتعمل   ما   م�شكت   يده   يوما   طوعا   نقدا   من   ف�شّ
كبريا،   ولو   كان   �شلعا   من    اأحقر   االأ�شياء،   وال   يرمي   �شيئا   �شغريا   اأو 
 البقول.   واإذا   راأى   تت   العري�شة   حّبة   عنب،   اأو   ك�شرة   خبز   على   الطريق  
 يلتقطها   ويحملها   اإىل   املطبخ .  وقد   كان   فقريا   كاأحد   ال�شّحاذين .  ومل  
 يوجد   فقري   ير�شى   بطعامه   ومرقده   وثيابه .  ولكنّ   الفقر   احلقيقيّ   كان  
 بظهوره   مظهر   الغبيّ   اخلامل،   مع   اأّنه   كان   غنّيا   بنعم   اهلل   والف�شائل  
 ال�شامية .  وكان   متجّردا   عن   اأهله،   بحيث   ما   زارهم   قّط   يف   حياته،   وال  

مز(21/10)5.  فقر   �سربل 

 بيده،   في�شيل   الدم   تت   اأظافره .  فكنت   اأقول   له :  ال ! ال !  يا   معّلمي   توّقى  
 حالك،   وال   تتعب   حالك   هكذا،   على   مهلك .  فما   كان   يجاوب،   وما   كان  
 يكّف   عن   العمل   ال�شاقّ .  وق�شى   كلّ   اال�شبوع   معي،   ي�شتغل   هكذا،   دون  
 اأن   يفوه   بكلمة،   وال   ي�شاألني   �شوؤاال   اإالّ   هذه   الكلمة   :  ماذا   تريد؟   واأنا   كنت  
ف   عنه .  وكّنا   نرتاح   نحن   ون�شرب    اأ�شفق   عليه،   واأجتهد   دائما   اأن   اأخفِّ

 �شيجارة،   تراه   ذهب   اىل   الكني�شة   ي�شّلي. 

- احلجارة   تلم�س   جلده

له   حجارة   يف   احلقل   على   �شهد   الأب   اأفرام   نكد :  وكنت   ذات   يوم   اأَُحمِّ
 ظهره،   وما   كان   ي�شتخدم   غطاء   �شميكا   على   ظهره،   بل   كان   يحمل   على   
قت   العباءة   والقمي�ش    العباءة   والقمي�ش .  وظلّ   يحمل   كذلك   حّتى   متزَّ
 عن   ظهره،   و�شارت   احلجارة   تلم�ش   جلده،   وكنت   اأ�شفق   عليه   خ�شو�شا 
الأّنه   ق�ّشي�ش،   فذهب   اإىل   الرئي�ش   وقال   له   بوداعة   و�شوت   منخف�ش:  

 اأنظر   اإىل   عباءتي  . فاأمر   له   بعباءة.
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 تّدث   عنهم   وال   �شاأل   اأي�شا .  وملّا   كان   يزوره   اأخوه   كلّ   �شنة   اأو   �شنتني،   ما  
دا   عن   اإرادته،    كان   يقابله   اإالّ   قليال   باأمر   رفيقه   يف   املحب�شة .  وكان   متجرِّ
 ال   با   ين�ّش   عليه   القانون   فقط،   بل   يف   كلّ   �شيء،   كاأّنه   بال   اإرادة .  ومع  
 كونه   ذكّيا،   مل   يظهر   ذلك،   ال   بالكتابة   وال   بالكالم .  وما   لفظ   بفمه   كلمة :  هذا  
 يل،   اأو   هذا   لنا،   اأو   هذا   لديرنا .  كان   ي�شتغل   بكلّ   قّوته،   يف   اأيّ   عمل   كان،  
 اأو   ي�شّلي   بكلّ   حرارة   يف   الكني�شة،   حاملا   ياأمره   رفيقه   برتك   ذلك   اإىل  
 عمل   اآخر   ين�شرف   حاال،   كما   مي�شي   اخليال   عندما   مي�شي   �شاحبه،  
 وهذا   منتهى   التجّرد،   غنّيا   بحّبة   اهلل،   قلبه   مل   يكن   متعّلق   ب�شيء   يف  
 الدنيا   على   االطالق .  لكاأّنه   غري   موجود   يف   هذه   الدنيا،   بل   يف   دنيا  
وعمال   بالقانون:  »   ال   ي�شّيع   الوقت   بّطاال،   بل   كّلما   قدر   فلي�شلّ    اهلل .  
 للمحتاجني   وللموتى،   وال   يتكا�شل   لئالّ   يقع   يف   فخاخ   ال�شيطان « ،   �شديد  
 احلر�ش   على   الزمن،   وال   يرتك   فر�شة،   ولو   زهيدة   جّدا،   مترّ   دون   اأن  
 ياأتي   عمال   تنتفع   به   الرهبانّية،   ويكت�شب   بها   ربحا   يناله   يف   االأبدّية،   الأّنه  
 كان   يعلم   العلم   اليقني   اأّنه   اإّنا   اأعطي   الزمان   لتقدي�ش   نف�شه؛   فعندما   ال  

 يكون   يف   العمل،   ين�شرف   اإىل   ال�شالة   والتاأّمل . 

-ال   تدعيني   اأرى   �سورة   الدراهم   مز)25-23/10(
�شهد   حو�شب   نكد :  كانت   والدة   وردة   ابنة   �شقيق   االأب   �شربل   متلك  
ة،   تو�شع   على   راأ�ش   الن�شاء   للزينة .  وبعد   وفاتها،   باعتها    طا�شة   من   ف�شّ
 ابنتها   وردة،   بثالثماية   غر�ش،   اأي   نحو   لريتني   عثمانّيتني   ذهبا.  
 وحملت   هذا   املبلغ   اإىل   عّمها   االأب   �شربل،   ح�شنة   قّدا�شات   عن   نف�ش  
 والدتها   زوجة   اأخيه .  لكنّ   االأب   �شربل،   اأبى   اأن   ي�شتلم   املال،   وخاطب  
 ابنة   اأخيه،   من   داخل   الغرفة،   دون   اأن   يرى   وجهها،   قائال   لها :  اأعطي  
  هذا   املال   لالأب   الرئي�ش .  فاأجابته :  اأريد   اأن   اأ�شّلمك   اإّياه   اأنت،   لتقّد�ش  
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كان   يف   لب�شه   مثل   اأحقر   فقري،   واملبتدئني   يف   الرهبانّية .  فلم   يلب�ش  
 يوما   ثوبا   جديدا،   بل   كان   يلتم�ش   بات�شاع،   وهو   يرغب   يف   الثياب  
 العتيقة،   اأن   يلب�ش   ف�شالت   الرهبان   واالإخوة   اأي   ثيابهم   العتيقة؛   عباءة  
عة،   رّثة،   ُتعدّ   خيطانها؛   من   �شوف   بلديّ   خ�شن،   جرباء،    رهبانّية   مرقَّ
عها   فها   بيده؛   وُيرقِّ  ممّرة   لزوال   �شباغها؛   دائما   نظيفة،   الأّنه   كان   ُينظِّ
ق   وال   معنت   بها،   كّل 5   اأو 10   �شم   قطبة .  ومل   يكن   له   اأثواب    بيده   غري   متاأنِّ
ة   لل�شيف   اأو   لل�شتاء .  ويبقى   الب�شا   ثوبه   حّتى   يبني   اأّنه   كاد   يتنرث    خا�شّ
وزّناره   جلد   كباقي   الرهبان،   لكّنه   م�شرحط    ويرّث .  فيعطى   له   غريه .  
 على   حمل   احلجار   وال�شيكون .  وكان   يلب�ش   �شرواال   واحدا   م�شبوغا  

لبا�س   �سربل 6. 

  اأنت .  فاأجابها :  اإين   اأقّيده   يف   دفرتي،   واأقّد�ش .  ولكّني   ال   اأت�شّلم 
 املال .  اإذهبي   واأعطيه   للرئي�ش،   وال   تدعيني   اأرى   �شورة   الدراهم .   فَنزلت  

 عند   اإرادته . 

 -  قرب   الفجر
�شهد   الأب   اغناطيو�س   م�شم�س  : اأتاين   مّرة   واأخربين  -  وكنت   وقتئذ  
 رئي�ش   الدير  -  قرب   الفجر،   اأنّ   بع�ش   الزّوار   اأعطوه   اأربعة   ب�شالك  
 �شّلمني   اإّياها   وقالوا   له :  اإ�شرتِ   بها   لوازمك   اخل�شو�شّية .  وق�ّش   عليّ  
 كيف   اأنّ   عدوّ   اخلري   جّربه   كلّ   الليل   ب�شاأنها،   حّتى   يحتفظ   بها   لنف�شه.  
 واأّنه   بنعمة   اهلل   انت�شر   عليه،   واأتاين   بها   كما   تقّدم   فقلت   له  : هل   اأنت   يف  
 حاجة   اإىل   �شيء؟   فقال   يل :  اإذا   �شئت   يلزمني   بع�ش   مارم   ال�شتعمايل  
  يف   التم�شيح   والتن�شيف .  فاأعطيته   اأربعة   مارم   �شوداء   ح�شب   طلبه . 



ثانيًا24

 اأ�شود،   وقمي�شا   من   اخلام،   و�شدرّية   عباءة   قدمية،   وفوق   ال�شدرّية  
 العباءة   الرهبانّية؛   وما   لب�ش   كل�شات   طول   حياته،   برغم   الربد   القار�ش.  
 يلب�ش   امل�شلح   دائما   يف   الكني�شة،   وخارج   املحب�شة،   ما   عدا   وقت   ال�شغل.  
 ال   َيْنزع   االإ�شكيم   عن   راأ�شه،   ال   �شيفا   وال   �شتاء،   ال   ليال   وال   نهارا،   اإالّ  
 وقت   القّدا�ش،   ح�شبما   ين�ّش   الطق�ش   الكن�شّي؛   واإ�شكيمه   كان   كبريا  
 يغّطي   راأ�شه،   وعينيه،   واأذنيه،   وبع�ش   خّديه   وعنقه .  وكان   حذاوؤه   عتيقا  
 مرّقعا،   املعروف   باملدا�ش   الرهباينّ   القدمي؛   ومارمه   اليدوّية   كانت  

 من   خام   غليظة،   وهي   املعروفة   بالفوط . 

- يبقيها   حّتى   يرّقعها
�شهد   االأب   فرن�شي�ش   ال�شربيني :  دخلُت   �شومعة   االأب   �شربل،   فلم   اأجد  
 فيها   قطعة   ت�شلح   للب�ش،   فاأمرته   باإخراج   هذه   اخلرق   منها،   وبداأت  
 باإتالفها   اأمامه .  فاأخذ   يرغب   اإيلّ   اأن   اأبقيها   له   حّتى   ُيرقعها،   وي�شتعملها  
 �شّنا   بها   اأن   تذهب   �شدّ   الفقر .  ح�شرُت   للدير   وخّيطُت   له   بدلتني  
 بناء   على   اأمر   الرئي�ش .  وملّا   اأعطيته   اإّياهما،   اعتذر   عن   لب�ش   العباءة  
ل    اجلديدة،   وقال   يل   حّتى   اأترّجى   الرئي�ش   لرُي�ِشل   له   عباءة   عتيقة   ُت�شهِّ
 له   ال�شغل .  وال   ُير�ِشل   له   قم�شانا،   حيث   كان   ي�شتعي�ش   عن   القمي�ش  
 بامل�شح   ال�شعرّي،   و�شدرّية   من   الثوب   الرهبايّن،   ت�شرت   امل�شح   ال�شعريّ . 

- ملاذا   مبهدل   ذاتك؟ ! 
قا   فقلت   له   مّرة:   �شهد   مو�شى   مو�شى :  راأيته   الب�شا   حذاء   ممزَّ
 ملاذا   مبهدل   ذاتك   هكذا؟ !  اأطلب   مدا�شا   الئقا،   فرجالك   مثل   اأرجل  

 اجلمال؟ !  فلم   يِجب ! 
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فرا�شه   كان   موؤّلفا   من   ورق   العف�ش   وال�شنديان،   يب�شط   عليه   بال�شا،  
 ماكا   من   �شعر   املاعز،   وقطعة   عتيقة   من   اللّباد .  وو�شادته   قطعة   من  
 احلطب   ملفوفة   بخرقة   عباءة   �شوداء .  فكان   ينام   على   هذه   الفر�شة   يف  
 ال�شيف   وال�شتاء؛   ومرقده   على   غاية   من   اخل�شونة،   ال   فرا�ش   وال   حلاف؛  
 ففر�شته   رّثة،   كان   يرقد   على   جنفي�شة،   فوق   لوحني   خ�شبّيني،   مرفوعني  
 عن   االأر�ش   بعلو   �شربين،   مع   قطعة   حرام   مو�شولة   بها .  وكان   يرقد   على  

 االأر�ش   اأحيانا   كثرية . 

- منهوك   القوى   من   النعا�س   مر)38/4(
�شهد   االأب   اليا�ش   اإهمج :  كنت   اأالحظ   اأّنه   منهوك   القوى   من   النعا�ش 
 لطول   ال�شهر   املتوا�شل،   اإذ   بينما   يكون   راكعا   ن�شبا،   يغلب   عليه   النعا�ش  

 بع�ش   االأحيان،   فيحني   راأ�شه،   ويهوي   بج�شمه   رويدا   رويدا 
حّتى   كاد   ي�شل   اإىل   االأر�ش .  حينئذ   ينتبه   فجاأة،   وينت�شب   منت�شرا  
 على   �شعف   الطبيعة،   ويرفع   ب�شره   اإىل   العالء   متنّهدا   من   اأعماق   قلبه.  

 وما   اأحد   راآه   يوما   مرتاحا   يف   النهار   مغم�شا   جفنه   يف   ظلّ   �شجرة . 

- و�سادة   ال�سوف متى)4/38(     
كانت   غرفته   بدون   غال   ومفتاح .  ومّرة   بينما   كان   االأب   �شربل   ي�شتغل  
 يف   احلقل   اإنتهز   الفر�شة   االأخ   بطر�ش   الفرادي�ش،   ودخل   غرفة   االأب  
 �شربل   واأخذ   الو�شادة   التي   هي   قطعة   من   حطب   ورماها   يف   احلو�ش،  
 وو�شع   له   بدلها   و�شادة   من   �شوف .  وملّا   عاد   االأب   �شربل   اإىل   غرفته  
 وراأى   الو�شادة   مبّدلة،   ترّجى   االأخ   اأن   ياأخذ   و�شادة   ال�شوف،   ويعيد   اإليه  

 و�شادته   قطعة   احلطب،   واألحّ   عليه   حّتى   فعل . 

فر�سته   ونومه7. 
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كان   ياأكل   مّرة   واحدة   يف   النهار،   بعد   �شالة   الع�شر   وكان   اأكله   �شلطة  
 وزيتون،   وق�شر   البطاطا   النّيئة،   يغ�شله   ويغليه   قليال،   وياأكله .  وملّا   كان  
 ياأتي   من   املحب�شة   اإىل   الدير   الأخذ   الزاد،   يبداأ   يف   اأن   ينتقي   اخلبز  
ة   له،   الذي   كثريا   ما   يرمى   للكالب،   ويقّدم   لرفيقه   الطعام    العفن   ح�شّ
 اجلّيد   واخلبز   ال�شحيح،   وهو   ياأكل   الف�شالت   الباقية   من   اأم�ش .  ومل  
 يكن   يذوق   اللحم   مطلقا،   وكان   طبخه   بالزيت،   اإالّ   يف   االأعياد   الكبرية،  
 كعيد   امليالد،   والقيامة،   وعيد   مار   اأنطونيو�ش،   وعيد   مار   بطر�ش   وبول�ش  

 �شفيعي   املحب�شة،   فبال�شمن .  

وكان   للمحب�شة   كرم   ي�شتغل   فيه   احلب�شاء،   ويقطفون   الفواكه   والعنب  
 والتني   واالإجا�ش،   وما   اأ�شبه،   وينقلون   هذه   االأثمار   اإىل   الدير،   ويقّدمون  
 منها   للزّوار،   وهو   ي�شتغل   اأكرثها   حارما   نف�شه   منها،   فالفواكه   مل   يكن  
 يذوق   منها   اإالّ   القليل .  وال   ياأكل   اإالّ   اإذا   قال   له   رفيقه :  كل !  فياأكل .  وكان  
 ياأكل   ما   يقّدمه   له   االأب   مكاريو�ش .  وكان   ميالأ   اجلّرة   لرفقائه   من   ماء  
 عني   عّنايا،   التي   تبعد   عن   املحب�شة   ن�شف   �شاعة،   وي�شرب   هو   من   البئر  
 املوجودة   يف   املحب�شة،   عند   الوجبة   الواحدة،   التي   كان   يغّذي   ج�شده  

 بها . 

- اخلبزات   يف   ال�سّباك   يو)34-31/4(

�شهد   االأب   اأفرام   نكد :  عندما   كّنا   نعود   من   احلقل   متاأّخرين،   ياأتي  
 االأخ   فرن�شي�ش   ويعطيه   اأربع   طالمي  ( خبز   �شغري   و�شميك )  للع�شاء   نا�شفني.  
 فيحمل   اخلبزات   تت   اإبطه،   ويدخل   الكني�شة،   وي�شع   اخلبزات   يف  
 ال�شّباك،   ويركع   م�شّليا .  ويغيب   طويال   وهو   راكع،   واأحيانا   يبقى   يف  

اأكل   �سربل8. 
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 هذه   احلالة   �شاعة   ون�شف،   واأحيانا   كنت   اأ�شاهده   غافيا .  وعندما   كّنا  
 ناأتي   اإىل   �شالة   الليل   كان   االأخ   فرن�شي�ش   يدخل   الكني�شة   ويقرع   اجلر�ش  
 لل�شالة،   وياأخذ   اخلبزات   عن   ال�شّباك   اإىل   الكرار .  الأنّ   االأب   �شربل   كان  
 ين�شى   بطنه   يف   �شبيل   اهلل .  فيبقى   على   وجبة   واحدة   يف   النهار   مع   م�شّقة  

 اأ�شغاله،   الأّنه   ما   كان   اأحد   يرتكه   دقيقة   بال   �شغل . 
-  يومني   بدون   اأكل   لو)4/4( مر )8/2(

�شهد   مارون   عّبود :  ملّا   كان   يف   الدير،   كان   يّتفق   يل   اأن   اأُ�شاعد   الرهبان  
 يف   �شغل   احلقل،   ويكون   االأب   �شربل   معنا .  فال   ياأكل   اإالّ   عندما   ياأمره  
 رئي�ش   احلقل،   تطبيقا   لقانون   املبتدئ :  ال   ياأكل   كلّ   يوم   اإالّ   باإذن   املتقّدم، 

وحينئذ   ياأخذ   ما   يعطيه   اإّياه   وَيْنزوي   وحده   وياأكله.  

مّرات   عديدة،   كان   االأب   -   وي�شيف   الأب   بول�س   ال�شربيني :  
 مكاريو�ش   عندما   يكون   يف   دير   مار   مارون،   متّمما   بع�ش   اخلدم   التي  
 تاأمره   بها   الطاعة،   يطلب   عند   الع�شر   االإذن   بالرجوع   اإىل   املحب�شة.  
 فنلحّ   عليه   بالبقاء   معنا،   فكان   يجيب :  اأريد   اأن   اأروح   اإىل   املحب�شة   لكي  
 اأغّدي   االأب   �شربل .  فقلت   له   مّرة :  اأال   يعرف   اأن   ياأكل   هو   بذاته؟   حّتى  
 تطلب   كلّ   مّرة   االإذن   حّتى   تروح   تغّديه؟   فاأجاب :  م�شتحيل   اأن   ياأكل   دون  
 اأن   اأدعوه   اأنا   واأقّدم   له .  وكان   لو   ترك   يومني   دون   اأن   يدعى   اإىل   االأكل،   ما  
  كان   يطلب   اأن   ياأكل،   وال   ياأكل   من   ذاته.  ويوؤّكد   االأب   اغناطيو�ش   م�شم�ش :  

هذا   حادث   م�شهور   عنه . 
  -  �سلوع   الفرفحني   والبقدون�س

�شهد   االأب   علوان :  كنت   مع   اإخوتي   املبتدئني   يف   ال�شغل   بجوار   املحب�شة،  
ر   اأكلة   تّبولة .  فاأخذنا   جنمع   ما   يلزم   من   بقدون�ش    فخطر   ببالنا   اأن   نح�شِّ
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كان   قنوعا   بالحالة   التي   وجد   فيها   وال   يتطّلب   غيرها،   وما   كان   يتطّلب  
 غير   ر�شى   اهلل .  وحيثما   تر�شله   ال�شلطة،   يجد   راحته   و�شروره .  ال   يهّمه  
 اأن   يكّن�ش   اأو   يطبخ   اأو   ي�شتغل   بالمعول   اأو   غيره،   اإذ   في   كلّ   ذلك   ر�شى  
 اهلل.   و   كان   رفيقه   يعتني   به   من   تلقاء   ذاته،   ويطلب   له   من   الرئي�ش   ما  
 يلزم؛   وكان   يحرم   نف�شه   من   االأ�شياء   العادّية   ال�شرورّية   لحفظ   الحياة،  
 قنوعا   بما   هو   اأدنى   االأ�شياء   واأحّطها،   واأ�شعبها .  كان   كالطفل،   ال   ت�شنُّع  
 وال   تاأنُّف   وال   تزلُّف   الأحد .  وكانت   اال�شتقامة   في   معامالته .  ولم   يكن  
 يظلم   اأحدا   اإالّ   ذاته   بمزيد   من   التق�ّشف .  وال   اأحّب   اأن   ي�شتغل   �شغال  
 �شاّقا،   ليميت   ذاته،   اأو   ي�شّلي   اأمام   القربان   �شاعات   طويلة،   وال   يطلب  

قناعة   وفرح9. 

 وفرفحني   وغريها .  فنّقينا   العروق   ورمينا   ال�شلوع .  فاأخذ   االأب   �شربل  
 يجمع   ال�شلوع   ثم   هرمها   و�شنع   منها   �شلطة،   اإذ   و�شع   عليها   زيتا   وملحا  

 واأكلها .  وهذا   جرى   على   مراأى   مّني . 

  -  املوؤن   تفي�س !   مر   (6/30-44)
�شهد   يو�شف   خليفة :  فرغ   �شندوق   الغّلة   يف   الدير .  فجاء   اأحد   الرهبان  
 يخرب   الرئي�ش   بذلك،   فا�شتدعى   الرئي�ش   االأب   �شربل،   و�شاأله   اأن   ير�ّش  
 ماء   مباركا،   وي�شّلي   على   ال�شندوق .  ففعل   االأب   �شربل،   واإذا   بال�شندوق  
و�شنة   ما   كادت   املوؤن   تفرغ   من   الدير،   فا�شتدعي   االأب    يفي�ش   قمحا .  
 �شربل   احلبي�ش   ف�شّلى   وبارك   فزادت   الغالل .  وهذه   احلادثة   تكّررت  
وبطلب   من   الرئي�ش،    مّرات،   وخوابي   الزيت   امتالأت  ! ب�شالة   �شربل !  

 بعد   اأن   َعِلم   اأّنها   فارغة ! 
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 ذلك،   بل   يفرح   عندما   يوؤمر   بذلك،   ويتّمه   ب�شرور .  وقد   كان   ثابتا   في  
 قناعته   م�شتمّرا   على   تق�ّشفاته،   فرحا   في   ممار�شتها،   حّتى   اآخر   ن�شمة  
 من   حياته.   ولم   يكن   ليتذّمر   من   �شيء   في   حياته   اأبدا .  وكان   في   اأكله  
 و�شربه   ولبا�شه   وكلّ   اأعماله   ب�شيطا   للغاية .  وما   كان   يتعاطى   مع   اأحدٍ  
 اأبدا .  وال   يفهم   من   المعامالت   مع   النا�ش   والرهبان   اإالّ   ما   تاأمره   به  

 الطاعة. 
-   يا   اأب   العام  !  يا   اأب   العام ! 

زار   االأب   مبارك   �شالمة   املتيني،   اإذ   كان   رئي�شا   عاما،   دير   عّنايا،  
 واأحّب   اأن   يتناول   طعام   الغداء   مع   تالمذة   الرهبانّية،   فاأعّدوا   له   غداء  
 قرب   املحب�شة .  فاأتى   احلبي�ش   االأب   �شربل   لل�شالم   عليه،   فقال   له  
يا   اأبونا   �شربل   اأنت   اليوم   تكون   معنا   على   الغدا .  بدنا    الرئي�ش   العام :  
 نغّديك   معنا   غدا   منيح .  فاأجاب :  نحن   نذرنا   يف   الأمور   ال�شعبة,   وهذه  
 هّينة .  والطاعة   بهالأمر   منيحة   كتري .  فظنّ   الرئي�ش   العام   اأنّ   االأب  
 �شربل   �شياأكل   مّما   يقّدم   على   املائدة،   وي�شارك   الرئي�ش   العام .  وعند  
 الغداء،   طلب   الرئي�ش   العام   االأب   �شربل،   فح�شر   مكّتفا .  فقال   له   االأب  
 العام :  بتحّب   تتغّدى   معنا؟   فارتبك .  واأخذ   يفرك   يديه،   ويقول،   ب�شوت  
 متخ�ِشع   خافت :  يا   اأبّ   العام !  يا   اأبّ   العام   ...!  فكاأّنه   من   جهة،   ال   يريد  
 اأن   يخالف   اأمر   الرئي�ش   العام،   اأو   باالأحرى   رغبته،   ومن   جهة   ثانية،   ال  
 يريد   اأن   ياأكل   من   الطعام   املعدّ   للرئي�ش   العام   وجلمهوره .  ففهم   الرئي�ش  

 العام،   فاأعطاه   احلرّية   واأعفاه .  فعاد   اإىل   مب�شته . 

   ذكاء   �سربل10. 

كانت   تظهر   عليه   الغباوة   وال�شذاجة،   اإّنا   يف   احلقيقة،   كان   ذكيّ  
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 الفوؤاد،   نقّيه،   حادّ   الذهن،   ب�شيط   احلديث،   لطيفه،   �شريح   الكالم  
ومتى   �ُشِئل   اأجاب   بو�شوح   واإيجاز،   مظهرا    بدون   َلْب�ش   فيه،   �شادقا .  
 يف   اخلارج   اأّنه   غبيّ   خامل .  فلم   يتلّفظ   اإالّ   بالكالم   ال�شرورّي،   الذي  
 يبني   القريب،   ويفيده   خلال�ش   نف�شه .  وكانت   اأحاديثه   تدور   دائما   على  
 املوا�شيع   الدينّية .  وقد   وّجه   كلّ   اأعماله   نحو   خال�شه   االأبديّ   وخال�ش  
 القريب .  وكان   ذا   راأي   اأ�شيل   يف   االأجوبة   الالهوتّية،   و�شريع   اخلاطر   على  
 �شّدة   �شمته؛   واأّما   فطنته،   فكانت   ظاهرة   يف   اإتقان   اأعماله،   وو�شعه   كلّ  
 �شيء   يف   مّله .  ومع   جودة   عقله   وقّوة   مداركه،   فقد   عّبد   نف�شه   للجميع .  
وبلغ   من   قهر   النف�ش   و�شبط   الهوى   ما   اأثبت   فعال   قول   داود   النبي–    
�شاذج   يف      يف   املزامري  -  �شرت   كالبهيمة   عندك   واأنا   كلّ   يوم   معك .  
 قلبه،   ب�شيط   يف   نواياه،   نّية   واحدة :  اهلل .  فما   كان   غبّيا   متغّفال،   بل   كان  
 عنده   فطنة   القّدي�شني :  مل   ي�شدر   منه   زّلة   يقدر   روؤ�شاوؤه   اأو   اإخوته   اأن  
 يلوموه   عليها،   بل   كان   يعمل   كلّ   �شيء   بدّقة   وترتيب   واإتقان؛   مل   َيْن�َش   يوما  
 واجبه،   بل   دائما   �شاهرا   على   ر�شى   روؤ�شائه؛   ومل   يدع   �شبيال   لروؤ�شائه  
 اأو   لغريهم   اأن   يجدوا   خلال   ما   يف   ت�شّرفاته .  ومافظته   على   القوانني  
وكلمته   بالروح    بدّقة   غريبة   تدلّ   على   اأّنه   كان   فاهما   لها   حقّ   الفهم .  
 فقد   كانت   �شامية،   الأّنه   م�شى   اإىل   الكمال   على   الطريق   املثلى   ال   يحيد  
 عنها   قيد   �شعرة .  وكان   يف   �شلوكه   ي�شع   كلّ   �شيء   يف   مّله،   ومل   يقل  
 كلمة   يف   غري   موقعها .  ويف   اأجوبته   الالهوتّية   كان   كالمه   �شديدا   وفطنته  
ْتهُ   من   ال�شر�شاب   والو�شو�شة   واملغاالة   الغري   املاأنو�شة .  وقد    هذه   اأي�شا   وقَّ
 كان   متنّورا   يف   العلم   دار�شا   يف   دير   كفيفان،   ولكّنه   كان   يتظاهر   دائما   
 بال�شذاجة   وامل�شكنة،   واأّما   فيما   يخت�ّش   باالإماتات   وقمع   اجل�شد،   فرغم  
ب   له   مر�شا،   مّما    �شّدتها   وكرثتها   وا�شتمرارها،   دون   انقطاع،   مل   ت�شبِّ
 يدلّ   على   اأّنها   كانت   مقرونة   بالفطنة .  وكان   ر�شينا   عّف   الل�شان .  وكان  
 �شلوكه   املّتزن،   يفر�ش   احرتامه،   وتقديره   على   كلّ   من   عرفوه .  ومل  
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كان   االأب   �شربل   رجل   قدا�شة   م�ش،   يخاله   الناظر   اإليه   رجال  
 �شاذجا،   واأّما   يف   االأمور   الروحّية،   فهو   عامل   عاّلمة،   ذكّي،   �شليع   بدر�ش  
 الالهوت   االأدبّي،   واأ�شول   اللغة   ال�شريانّية،   ال�شّيما   الرتجمة   منها  
 للعربّية،   و�شيئا   من   اأ�شول   اللغة   العربّية .  واأجوبته   مفرغة   بقالب   ال�شداد  
 واالإقناع؛   الأّنه   يف   الالهوت   االأدبيّ   واالأمور   الروحّية   كان   من   طبقة   االأب  
 الكفري   امل�شهور؛   ففي   املحادثات   الالهوتّية   مع   الكهنة،   كان   يتحّدث  
 بطيبة   خاطر،   عن   حوادث   ذّمة   يف   الالهوت   االأدبيّ   املتعّلقة   بتدبري  
 النفو�ش   وب�شرّ   التوبة،   ويفي�ش   ل�شانه   من   في�ش   ما   يف   قلبه   امل�شطرم  

 باالأمور   الروحّية   واالإلهّية . 
-  اأحاديث   تقوّية

�شهد   االأب   علوان :  كان   َيْنزل   اإىل   الدير   ُي�شاعد   باخلبز   على   الفرن  
 طول   النهار .  وكان   يجري   مادثات   الهوتّية   وا�شتفدنا   منه   يف   اأمور  
 كثرية .  كان   بارعا   يف   هذه   االأجوبة   اأكرث   من   اجلميع،   وفيها   ما   عدا  
 الدّقة   يف   املعرفة،   رّقة   تعبري   ممزوجة   بف�شيلة   التوا�شع .  ويف   هذا   اأي�شا  
ث   معنا   اأحاديث    ما   كان   يجاوب   اإالّ   اإذا   طلب   منه   اجلواب  . وكان   يتحدَّ
 تقوّية   تدلّ   على   عمق   اإميانه .  فكان   يورد   اآيات   من   الكتاب   املقّد�ش،   ومن  
 الكتب   الروحّية .  ويقرتح   على   اأن   يورد   كلّ   مّنا   اآية   اأخرى   تبتدئ   باحلرف  

 الذي   تنتهي   به   االأوىل .  وكان   يف�ّشر   معانيها . 

   ثقافته   في�س   من   القلب11. 

 ي�شّبب   �شّكا   وعثارا   الأحد،   بل   كان   اجلميع   يعتربونه   قّدي�شا،   ويطلبون  
 الترّبك   منه .  وكان   حكيما   ال   بحكمة   هذا   الدهر،   بل   باحلكمة   الفائقة  

 الطبيعة .  وكثريا   ما   كان   ين�شح   الروؤ�شاء   والرهبان   لالإقتداء   به . 



ثانيًا32

كان   يكره   الخطيئة،   ويهرب   من   اأ�شبابها،   حّتى   البعيدة،   وكان   ينفر   من  
 ذكرها .  وكلّ   الذين   عرفوه   ي�شهدون   له   باأّنه   لم   يرتكب   خطيئة   عر�شّية  
 ق�شدا .  وما   ُعِرف   عنه   في   حياته   اأّنه   خالف   و�شايا   اهلل   والكني�شة  
 والقوانين   قّط،   بل   كان   يتاأّلم   من   مخالفة   الغير   لها .  ومع   ذلك   كان  
 يحا�شب   نف�شه   كلّ   م�شاء   عن   اأعمال   يومه .  واإعترافاته   كانت   متتالية  
 في   حياته   العلمانّية   والرهبانّية   والكهنوتّية،   فكان   يعترف،   كلّ   اأ�شبوع  
وكان   ي�شمع   اعترافات   الموؤمنين   عندما   ياأمره   الرئي�ش   بذلك،    مّرة .  
 اإذ   لم   يكن   مكّلفا   بخدمة   النفو�ش .  ولكنّ   الذين   كانوا   ياأتون   اإليه   ق�شد  
 االعتراف   واال�شتر�شاد،   كانوا   ي�شيدون   بغيرته   على   خيرهم،   وبتاأثير  
 اإر�شاداته   بنفو�شهم،   اإذ   تنفذ   اإلى   اأعماق   القلب،   وتترك   تاأثيرا   روحانّيا  
 في   النف�ش،   كما   �شهدوا   واأ�شادوا   بفطنته   ون�شائحه   الحكيمة،   لبناء  
مهم   في   الحياة   الروحّية،   فكان   يرى   بالروح   اأكثر   من    االآخرين،   وتقدُّ
 المعلِّمين،   ولم   يكن   يبخل   بن�شائحه   لمعا�شريه   عند   اللزوم .  كان   يحّب  
 كثيرا   النفو�ش،   ويتاأّلم   كثيرا   البتعادها   عن   اهلل؛   لذا   كان   ي�شّلي   الأجل  
 الخطاأة،   ويعظهم   باإر�شادات   خال�شّية   عندما   ي�شمع   اإعترافهم،   ويوّبخ  
 توبيخا   قا�شيا   عن   الخطيئة،   ويفر�ش   تكفيرا   عنها   ق�شا�شا   �شارما  

 .وكان   ي�شمع   اإعترافات   الن�شاء،   عندما   ياأمره   الرئي�ش . 

   اإعتراف   �سربل12. 

  - ال   ميلّ   من   قراءة   االإجنيل
كان   ال   ميلّ   من   قراءة   االإجنيل   والتاأّمل   يف   حياة   امل�شيح .  ف�شربل   �شاهد  
 �شادق   لالإجنيل،   فقد   ت�شّبه   بي�شوع   امل�شيح   ومار�ش   الف�شائل   الواجبة  
 على   تلميذ   امل�شيح :  كالطاعة   واالإماتة   والتوا�شع   واملحّبة   وال�شالة،   التي  

 نبتت   على   ماء   االإجنيل   النقي . 
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  - ي�سكب   يف   قلبه   االأمل   
كان   يجتهد   اأن   يزرع   الرجاء   يف   قلوب   االآخرين،   من   الرهبان  
 والعلمانّيني؛   واإذا   مر�ش   راهب   يف   الدير   مر�شا   ثقيال،   كان   يطلب   من  
 الرئي�ش،   باإحلاح   زائد،   اأن   ي�شتدعي   له   االأب   �شربل   لُي�شّلحه   باالأ�شرار  
 االإلهّية،   من   اإعرتاف   وزاد   اأخري   وما   اإليه،   لي�شّجعه،   وي�شكب   يف   قلبه  
 االأمل   والرجاء،   لي�شتطيع   اأن   يغادر   هذه   الدنيا   على   رجاء   القيامة؛  
 فكان   ياأتي   وميكث   يف   جانب   املري�ش   الليل   كّله،   جال�شا   على   كر�شي،  
 وال   يفارقه   اإالّ   لي�شّلي   فر�شه   يف   الكني�شة،   اإذا   مل   يكن   ثّمة   من   داع   اإىل  
 مفارقته .  وعندما   كان   ياأمره   الرئي�ش   بالذهاب   لل�شالة   على   مري�ش  

 كان   يذهب   بطيبة   خاطر   وبفرح . 
  -  �سفات   املعّرف   جمتمعة   فيه

ح   قلب   من   يعرتف   �شهد   اخلوري   رميا :  هو   فهيم   وقدير   جّدا،   يفرِّ
 عنده   بن�شائحه   واإر�شاداته .  واأنا   قد   اعرتفت   عنده   مرارا   عديدة،   واإين  
 اأ�شتهي   االآن   من   �شميم   الفوؤاد   اأن   اأحظى   بكاهن   مثله   الأعرتف   عنده  
 كلّ   اأّيام   حياتي،   الأنّ   ذاكرة   االأب   �شربل   نادرة   الذكاء،   بحيث   يخال  
 للمعرتف   عنده   اأنّ   له   معرفة   بالغيب   لتذّكره   حالة   املعرتف   مهما   طال  
 اأمر   رجوعه   اإليه   يف   املّرة   الثانية .  وبالرغم   من   اأّنه   كان   عاملا   ودقيقا   يف  
 اإر�شاد   النفو�ش،   يعطي   الدواء   بح�شب   الداء   بدون   رحمة،   فهو   جاذب  
 لقلب   املعرتف   الأن   يعرتف   عنده   دائما   بدون   اأن   ينفر   منه   ل�شّدة   توبيخه  
 على   فعل   اخلطيئة   وفر�شه   القانون   ال�شارم؛   وكانت   �شفات   املعّرف  
 جمتمعة   فيه   كّلها :  كان   حكيما   جّدا    يف   ن�شائحه   واأ�شئلته   وتوبيخاته؛  
 وقا�شيا   عارفا   الهوته   االأدبّي،   معرفة   ممتازة؛   وطبيبا   روحّيا   ماهرا  
 ي�شف   الدواء   ال�شايف؛   واأبا   حنونا   يفتح   للخاطئ   ذراعيه،   فيجعله  

 م�شغفا   بالتوبة   واالإعرتاف . 
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ياأمر   القانون   : » لتكن   حركات   الراهب   واأعماله   اخلارجّية   التي  
ه   جميعها   ذات   دناءة   وحقارة   بالن�شبة   اإىل   اإخوته «.    لذا   عندما    تخ�شّ
ة    نّفذ   �شربل   هذه   الفري�شة،   مل   يفهمه   ميطه   العلماينّ   وخا�شّ
 الرهبايّن،   فكان   النا�ش   يزدرون   به   حلقارة   ملب�شه؛   والبع�ش   من  
 الرهبان   كانوا   ي�شحكون   من   �شذاجته،   ال   بل   البع�ش   منهم   كان   يهزاأ  
 به   وب�شّدة   تق�ّشفه،   ومنهم   ذلك   الذي   و�شع   له   ماء   يف   ال�شراج؛   وكانوا  
 يكّلمونه   بحّدة   وينتهرونه،   لدرجة   اأنّ   �شربل،   املعروف   عنه   ب�شمته  
»   القّدي�ش   «  مكاريو�ش :  اإذا    و�شربه   الغريبني   العجيبني،   قال   للحبي�ش  
 كنت   اأنا   حمارا،   اأطل   بالك   علّي،   احتملني   الأجل   امل�شيح .  فكان   مثال  
 امل�شيحيّ   بتوا�شعه،   عامال   كلّ   جهده   لتغطية   ف�شيلته،   واختفاء   اأعماله  
 ال�شاحلة .  وكان   يتكّدر   وي�شطرب   من   مديح   النا�ش   له .  وكان   مراآة  
 التوا�شع،   يهرب   من   النا�ش   ومن   الرهبان   ذاتهم،   ويحّب   االختفاء  
  واالنزواء   وال�شمت .  فكان   ب�شرا   بهيئته،   لكّنه   كان   عائ�شا   يف   ال�شماء .  
فاإذا   كان   اأحد   ينّبهه   اإىل   اأمر   ما،   ولو   كان   غري   مذنب،   يركع   حاال،  
 مكتوف   اليدين،   ويطلب   ال�شفح،   وراأ�شه   اإىل   االأر�ش،   وال   ينه�ش   حّتى  
 يوؤَمر،   عامال   بقانون   املبتدئ : »   يلزمه   اأن   يجثو   �شريعا   �شامتا   مكتوف  
 غري   معتذر   عن   ذاته   عندما   ُيَوبَّخ،   وال   يقوم   حّتى   ياأمره   الرئي�ش   فياأخذ  
 بركته،   ويذهب   اإىل   عمله   « . امتاز   بوداعته،   بحيث   كان   اأودع   من   حمل،  

     خادم   الجميع        مّتى     )28/20(13. 

  -   مر�سد   حكيم
�شهد   االأب   يو�شف   اإهمج : كان   يف   حديثه   الروحيّ   فطنا،   ومر�شدا  
ب   خطّية   ال   تقولها،    حكيما .  واأذكر   اأّنه   قال   يل   مّرة :  الكلمة   التي   ت�شبِّ

 فاإذا   كانت   خريا   فقلها،   واإالّ   فال . 
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 واألطف   من   الروح   جتري   يف   االأج�شام،   وكان   هو   التوا�شع   بالذات،   ال  
وير�شى    يتكّلم   عن   ذاته   اأبدا،   وبالنتيجة   كان   كاأّنه   مّيت   عن   العامل .  
 باالحتقار   بل   يفرح   اإذا   اأحدا   اأهانه؛   ومل   يكن   ي�شتحي   بلب�شه   الزرّي،  
 وال   بطعامه   الفقري   وال   بغرفته   احلقرية،   وال   ياأتي   �شيئا   مّما   تتحا�شاه  
 كربياء   االإن�شان .  وما   طلب   وظيفة   مّما   فيه   ارتفاع   على   الغري .  وكان  
 دائما   يطلب   لنف�شه   الن�شيب   االأقّل،   واملو�شع   االأدنى .  وُي�شمع   عن   ل�شانه :  
اأنا   ال   اأ�شتحق   اأن   اأكون   بني   اإخوتي   الرهبان،   وال   اأنال   كرامتهم،   الأين  
 دون   اجلميع .  فكان   يح�شب   نف�شه   اأحقر   الرهبان،   قلبا   وقالبا،   معتقدا  
 كلّ   حقارة   و�شغارة   بنف�شه   نا�شيا   ذاته   بالكّلية،   ويعترب   نف�شه   خادما  
 لكلّ   من   ي�شتغل   معه   يف   احلقل .  وكان   يختار   اأحقر   اخلدمات   واالأعمال،  
 مثل   الكنا�شة   وغ�شل   ال�شحون،   ومل   تكن   هذه   اخلدم   من   خ�شائ�ش  

 الرهبان   الكهنة،   فورا   وعن   طيبة   خاطر . 
    -" ْغِريْب" 

كان   االأب   �شربل   يف   الدير   غريبا   عن   بالد   جبيل .  وحده   من   بالد   اجلّبة،  
 وكان   طائعا   طاعة   غريبة   لكلّ   من   يف   الدير .  فكان   اجلمهور،   ال   الرهبان  
 فقط،   بل   العلمانّيون   اأي�شا   ياأمرونه   على   �شبيل   اال�شتهزاء،   اأو   املزح   اأمورا  
 عديدة،   وهو   ما   كان   يخالف   اأمرهم   قّط .   وما   كان   اأحد   يدافع   عنه   ويحرتمه  
ب   االأب   �شربل   اأو   ي�شتهزئ   به.    اإالّ   الرئي�ش،   الذي   كان   يغ�شب   على   من   يعذِّ
  واأّما   االأب   �شربل   فكان   ي�شتغل   وي�شّلي   ويطيع .  وال   ي�شدر   منه   ما   يدلّ  
 على   اأّنه   ا�شتاء   من   امل�شتهزئني .  وما   كان   تكّلم   اإالّ   يف   النادر   جوابا   على  
 من   يخاطبه .  ويف   هذا   االإطار   ت�شرخ   تريز :  اأي   احتقار   على   ال�شّفة  
 الغريبة،   مل   ي�شبك   الأجلي؟   اأريد   اأن   اأحتجب   على   االأر�ش،   واأن   اأكون  

 االأخرية   يف   كلّ   �شيء   الأجلك   يا   ي�شوع . 
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     ال   ُي�سمع   �سوته   مّتى     )12/19(14.    

»   يجب   على   الراهب   اأن   يالزم   ال�شكون .  «  لذا   كان   يفر�ش   القانون : 
 قليل   الكالم   جّدا   جّدا .  ال   ن�شمع   �شوته   اإالّ   يف   قراءة   االإجنيل   وكالم  
 التقدي�ش   و�شالة   اخلور�ش؛   ال   يخاطب   اأحدا   ال   رجاال   وال   ن�شاء   وال  
ما   فيه .  ال   ت�شمع   �شوته   يف   ال�شغل،   وال   تراه    رهبانا،   وكان   القانون   متج�شِّ

 - هكذا   ا�سطهدوا   االأنبياء   من   قبلكم        مّتى (11 / 5)    
�شهد   االأخ   بطر�ش   م�شم�ش :  واإذ   كنت   اأحرث   يوما   يف   كرم   املحب�شة   مع  
 بع�ش   اأجراء   الدير،   كان   االأب   �شربل   ينه�ش   العراي�ش   من   ممرّ   الفدان،  
 فاتفق   اأن   مرّ   على   عري�شة   فك�شرها،   فقال   االأب   مكاريو�ش   لالأب   �شربل:  
 ولو !  هيك   بتخّلي   الفّدان   يك�شرا،   �شو   عم   تعمل؟   فاإّنها   ك�شرت   ب�شبب  
 اإهمالك،   فللحال   خرّ   االأب   �شربل   على   ركبتيه،   و�شمّ   ذراعيه   اإىل  

 �شدره،   وقال :  اغفريل   من�شان   امل�شيح !  م�شّليا   م�شتغفرا   على   فعلته . 
-اإفرحوا   وابتهجوا   اإنّ   اأجركم   يف   ال�سماوات   عظيم    مّتى (11 / 5 ) 

�شهد   االأخ   فرن�شي�ش   قرطبا  : بينما   كّنا   نقطف   عنب   كرم   املحب�شة،  
 اأمرين   الرئي�ش   اأن   اأذهب   اإىل   بئر   املحب�شة   واأمّلي   اجلّرة .  فو�شلت   اإىل  
  .  البئر،   وربطت   احلبل   باإذن   اجلّرة   بعجلة،   ورميتها   يف   البئر   دون   تاأنٍّ
 فاالأب   �شربل   كان   ورائي   يالحظني   وما   �شعرت   به،   فقال   يل :  يا   اأخي  
 مار   اأنطونيو�ش   اختار   االإفراز،   واأنت   ترمي   اجلّرة   بعجلة   تنك�شر،   وتروح  
 خ�شارة   �شدّ   الفقر .  فاأجبته   بحّدة :  ُرح   على   كني�شتك  ! قاعد   يف   املحب�شة  
 وعامل   حالك   قّدي�ش !  فاأجاب   بكلّ   لطف   ووداعة   وراأ�شه   منحٍن :  اإغفر   يل  

 يا   اأخي   من�شان   امل�شيح .  وذهب   كلّ   مّنا .  هو   اإىل   الكني�شة   واأنا   اإىل   الكرم . 
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 مثال   متلّهيا   مع   زائر   اأو   مكاري .  وال   يلهو   ب�شيء   من   اأخبار   النا�ش،   وال  
 ي�شاأل   عن   اأحد،   واإذا   �ُشِئل   اأجاب   بلطف   وهدوء   واخت�شار .  وال�شهرة  
  اأي   الوقت   القليل   قبل   النوم،   كان   ي�شرفها   بال�شكوت،   الأّنه   كان   قليل

 الكالم .  وما   كان   يتحّدث،   اإالّ   اإذا   �ُشِئل   م�شاألة   الهوتّية   اأو   روحّية،  
 فعندها   يفي�ش   باجلواب،   ويتحّدث   بطيبة   خاطر .  وفيما   خال   ذلك،  
 كانت   معي�شته   اأ�شبه   براهب   من   رهبان   ال�شكوت .  فل�شانه   ملخاطبة   اهلل  
 وال�شمت   واالعتزال   والهذيذ   باهلل،   فهو   راهب   �شغل   و�شالة   و�شكوت،  
 وتاأّمل   دائم   يف   ال�شماوّيات،   بحيث   َيظنّ   كلّ   من   راآه   اأّنه   يف   عامل   من   غري  
 هذا   العامل .  وكان   يف   الكني�شة،   ويف   املحب�شة   مثل   املالك   ال   اأحد   ي�شمع  

 �شوته . 

   -اإ�سغاء   للحبيب   لو     )39/10(
ل،   وال   من   اأ�شحاب   ال�شويداء   مع   اأنّ   االأب   �شربل   لم   يكن   من   الُغفَّ
 العبو�شين،   الذين   يكرهون   مخالطة   النا�ش .  عاهد   ل�شانه   باأن   ال   ينطق  
 بكلمة،   اإالّ   لتمجيد   اهلل   بال�شالة   الجهورّية،   اأو   تلبية   القريب   في   اأمر  
 يعود   لمنفعته   الروحّية .  ندر   اأن   افتتح   الكالم   من   ذاته،   بل   كان   كالمه  
 تقريبا   دائما   جوابا .  لهذا   امتاز   بين   الحب�شاء،   ال   بالمحافظة   فقط  
 على   قانون   المحب�شة،   بل   ب�شمته   الدائم   و�شغله   المتوا�شل،   وكان   اأ�شبه  
 برهبان   ال�شكوت   منه   براهب   لبناني .  وكلّ   اأحد   من   الرهبان   والحب�شاء  

 كان   ي�شتغرب   ذلك   ال�شمت   العميق   المتوا�شل   في   االأب   �شربل . 

- يح�سبه   النا�س   اأخر�س
اإنّ   االأب   �شربل   مالك   بج�شم   اإن�شان .  وفيل�شوف   بال   تفل�شف .  وقدوة  
 وقدا�شة   وكمال .  له   ل�شان   ويح�شبه   االإن�شان   اأخر�ش؛   لكاأّنه   طفل   �شغير  

 بيد   اأّمه،   وال   يختلف   عنه   اإالّ   بكونه   ال   ي�شمع   له   �شوت . 



ثانيًا38

و�شربل   كان   م�شابا   بوجع   �شديد   دائم   في   اأح�شائه،   الذي   كان   ي�شتدّ  
 كثيرا   في   اأّيام   الثلوج،   وهو   ال   ي�شتكي   وال   يطلب   عالجا .  ومع   اأنّ   المغ�ش  
 المعويّ   ما   كان   يفارقه،   خ�شو�شا   في   ال�شتاء،   ما   اأطلع   اأحدا   على  
ئات   في   ال�شتاء،   مع   اأنّ   البرد،   في    حالته،   وال   طلب   طبيبا،   وما   اأخذ   مدفِّ
 محب�شة   مار   مارون،   قار�ش .  وما   قال   مّرة   اأنا   مري�ش .  احتمل   م�ش�ش  
 اآالمه   ب�شبر   الم�شيح   وتوا�شعه   عامال   جهده   اأن   ال   يدع   اأحدا   ي�شعر   ب�شّدة  
 األمه   ال�شاّق،   فمهما   يرد   عليه   من   اهلل،   اأو   من   الب�شر   يقبله   بكلّ   �شبر  
 و�شكينة .  وما   كان   َي�ْشَتعِمل   دواء،   وعندما   كان   ي�شتدّ   عليه   الوجع،   ما   كان   
نا،   بل   كان   يقول   دائما :  لتكن   م�شيئة   اهلل .  وكان   يحتفظ   مّدة    ياأخذ   م�شكِّ
 ال�شتاء،   بلب�ش   ال�شيف،   رغم   البرد   القار�ش   والثلوج،   دون   اأن   ي�شطلي  
 ك�شائر   الحب�شاء   اإخوته .  اإّنما   يق�شي   وقته   في   الكني�شة   ي�شّلي،   وهو  
 اأغلب   االأحيان   جاٍث   على   االأر�ش .  وحياته   كّلها   كانت   مجبولة   باالأماتة،  
 فاأِلَفها   ج�شمه   الطاهر،   حّتى   اأ�شبح   قهر   الذات   طبيعّيا   فيه،   بل   مالذا  
 يرتاح   اإليه   بعد   تمّر�شه   به   ل�شنوات   طويلة؛   فكان   يلب�ش   الم�شح   ال�شعرّي،  
 ب�شورة   دائمة،   وعلى   اللحم،   عو�ش   القمي�ش  -  مو�شع   الفالنال   عند  
 اأهل   الع�شر .  وت�شاءل   بطر�ش   مو�شى   :  كيف   ي�شتطيع   اأن   يطيق   هذا؟   !  
 ال�شيما   في   ف�شل   ال�شيف !  وكان   متمنطقا   على   حقويه   بزّنار   حديد  

 م�شّوك   على   اللحم،   وكان   يجلد   نف�شه . 

- اأخذ   مبجامع   فوؤادي
�شهد   االأب   الح�شروني :  كّنا   نفلح   كرم   المحب�شة،   والحظت،  
 اأثناء   الفالحة   االأب   �شربل   ينكم�ش   على   نف�شه،   ويحني   ظهره   ويداه  

     اأفرح   في   اآالمي   قول    )1/24(15.    
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 على   خا�شرتيه،   ويئن   اأنينا   يدلّ   على   �شّدة   الوجع،   ف�شاألت   االأب  
 مكاريو�ش :  ما   بال   الحبي�ش؟   اإّني   اأراه   ُمتاألِّما !  فاأجابني :  حاكمو   مغ�ش  
 كلويّ   �شديد .  فقلت   له :  فليذهب   اإلى   فر�شته   ونحن   نطلب   �شّغيال  
 بدال   عنه .  فاأجابني   االأب   مكاريو�ش :  هو   يريد   اأن   يقهر   نف�شه   بمثل  
 هذه   االآالم   واالأتعاب  . ولّما   قرب   وقت   الغداء   ذهب   االأب   مكاريو�ش  
 ليجلب   لنا   طعاما .  وبقي   االأب   �شربل   وحده   وراء   ثالثة   اأزواج   بقر  
 رغم   المغ�ش   الذي   كان   يمّزق   م�شارينه   تمزيقا .  ف�شاهد   مّرة   اأن  
 الفاّلح   الذي   قّدامي   كاد   يدو�ش   العري�شة   فرك�ش   وردّ   العري�شة   قبل  
 اأن   ي�شلها   فّداني،   وقد   ازداد   اأنينه   مّما   يدل   على   ازدياد   وجعه .  قلت  
 له :  �شوي   �شوي   يا   معّلمي،   على   مهلك،   اأنا   بوّقف   الفّدان !  اأجابني  
ع   اأخذ   بمجامع   فوؤادي   قائال :  يا   معّلمي   بي�شير    ب�شوت   نحيف   متقطِّ
  تعطيل   على   ذّمتي   �شدّ   الفقر .  وتابع   �شغله   طيلة   النهار   مع   األمه  . 

  - ال   يجوز   يل   اأن   اأتلّذذ   باحللويات ! 
طلب   اإليه   االأب   مكاريو�ش   رفيقه   اأن   يغلي   له   بع�ش   الح�شائ�ش   المّرة،  
 ت�شكينا   الأوجاعه،   فر�شي   معه   على   �شرط   اأن   ال   ي�شع   في   الركوة   �شيئا  
 من   ال�شّكر .  فقال   له   االأب   مكاريو�ش :  اإنّ   الح�شي�شة   مّرة   ال   يمكنك  
 قبولها !  اأجابه   االأب   �شربل :  ال   يجوز   لي   اأن   اأتلّذذ   بالحلويات !  و�شّيدي  

 ي�شوع،   �شرب   الخّل،   على   ال�شليب،   في   اأ�شدّ   عط�شه   واأوجاعه  ! 

  -  مع   اآالم   ي�سوع
�شهد   داود   داود :  لّما   كنت   اأ�شاأله   لماذا   ربط   راأ�شه   بجرزونة،   ويده  
 على   المخلع   بخيط   �شعر،   كان   يجاوبني   اأحيانا :  راأ�شي   بيوجعني :  مع  

 اآالم   ي�شوع ! 
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كان   في   جميع   اأوقاته   هادئا   لطيفا،   كاأنّ   كلّ   �شيء   هنيء   لديه،  
 ف�شجاعته   نادرة   م�شدرها   ال�شماء   ال   االأر�ش؛   فما   اعتر�ش   مّرة   على  
 اأحد،   اأو   ماحك   اأو   تذّمر   من   �شغل   في   ال�شيف   اأو   في   ال�شتاء .  وعندما  
 كانت   ت�شقط   ال�شواعق   على   حربة   المحب�شة،   ما   كان   يتحّرك   في  
 الكني�شة،   حيث   كان   ي�شّلي .  واحتمل   كلّ   الم�شاعب   وا�شعا   اأمام   عينيه  
 غايته   الفائقة   الطبيعة .  كان   يتاأّلم   من   مغ�ش،   يظهر   عليه   اأحيانا  
 اأوقات   ال�شغل،   وال   يتململ،   مرّددا :  يا   ي�شوع !  يا   عدرا !  فكان   رفيقه   االأب  
 مكاريو�ش   يقول   له :  يا   معّلمي   روح   ارتاح   و�شّلي   اأمام   القربان .  فكان  
ي   بكلمة :  المجد   هلل.    يمتثل   له .  كان   من   عادته   متى   َمثل   اأو   دِعي،   ُيَحيِّ
 ويقف   مكتوف   اليدين   اإلى   اأن   يوؤمر   بالجلو�ش .  واإذا   لم   يوؤَمر   بالجلو�ش،  
 يبقى   واقفا .  كان   هادئا،   ر�شينا،   دمث   االأخالق،   وديعا   كالحمامة،   بل  
 كان   عين   الوداعة،   واللطف   والرّقة .  ومن   ينظر   اإليه   يحّبه   حاال؛   واإذا  
ب   له   اأحد   اإزعاجا   ما،   كان   يحتمل   ذلك   بكلّ   �شبر   وب�شا�شة    كان،   ُي�شبِّ

 اأي�شا . 
  - �سّلوا   الأجله

كانت   ثقته   عظيمة   باهلل،   كان   ياأتيه   اأهل   المري�ش   �شارعين  
  باكين   طالبين   منه   ال�شالة   ل�شفاء   مري�شهم .  فيجيب   بع�ش   ال
اأحيان :  مري�شكم   طّيب،   �شّلوا   هلل .  كاأّنه   ا�شتوحى   اإرادة   اهلل   وبّلغهم  
 اإّياها .  واأحيانا :  اطلبوا،   �شّلوا   الأجله .  وي�شاركهم   في   ال�شالة .  وياأمرهم  
 بوجوب   االعتماد   على   اهلل،   واأحيانا   يعّزيهم   وين�شحهم   بوجوب  
 االعت�شام   بال�شبر   والت�شليم   الإرادته   القّدو�شة .  وكلّ   مّرة   ُيوؤتى   اإليه  
ر   فلنتَِّكل    بذكر   حالة   مري�ش   اأو   مت�شايق   اأو   محتاج،   كان   يقول :  اهلل   يدبِّ
 عليه؛   واإذا   اأحد   طلب   منه   �شيئا،   يقنعه   باالإلتجاء   اإلى   اهلل   والتما�شه  

 منه . 

     -   �سالم   وب�سا�سة   يو    )27/14(16.    
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     -   فرح   �سربل  : لم   َيْنزعه   اأحد   يو    )22/16(17.    

كان   دائما   وديعا   متهّلل   الوجه   فرحا   باهلل   ب�شو�شا،   م�شرورا   بحالته،  
 ال   يت�شّجر   وال   ي�شكو   من   �شيء،   قانعا،   �شبورا   وم�شرورا؛   وال   ملل   يعتريه  
 وال   �شاأم،   وال   حزن   وال   ا�شطراب   وال   خوف؛   ومار�ش   التق�ّشفات   ب�شرعة  
 و�شهولة   وفرح   وا�شتمرار   اإلى   اآخر   اأّيام   حياته   وبثبات   وبهجة   نف�ش،  
 فرحا   في   كلّ   اأعماله،   ودائما   م�شرورا،   ب�شرعة   وارتياح،   ال   يترّدد   وال  
وعندما   كان   الرئي�ش   ياأمره   بالذهاب    يتذّمر   وثابتا   في   ممار�شتها .  
 لل�شالة   على   المر�شى،   كان   يذهب   بطواعّية   وفرح   وي�شّلي   لهم،  
 ليمنّ   اهلل   عليهم   بال�شفاء   وال�شّحة .  وكان   ي�شتقبل   المعترفين   ب�شرور  
 ولطف،   مّما   كان   ي�شّهل   لهم   الرجوع   اإلى   اهلل   .  وعندما   كان   يتحّدث  
  في   اأمور   الهوتّية :  كان   ب�شو�شا   في   كالمه .  وال   تفارق   الب�شا�شة   وجهه .  
وفرح   �شربل   كان   ينتقل   اإلى   محيطه،   في�شهد   االأخ   بطر�ش   م�شم�ش :  كنت  
 اأجد   لّذة   عظيمة   في   خدمتي   لقّدا�شه؛   ويوؤّكد   االأخ   اليا�ش   المهريني:  
 كنت   اأ�شاركه   في   �شالة   الوردّية،   وهو   راكع   يتلوها   بكلّ   لّذة   وحرارة،  
 ت�شري   منه   اإليّ .  وي�شيف   االأب   الح�شروني :  في   تالوة   الم�شبحة   الوردّية  
 معه،   كنت   اأ�شعر   بقربه   بحرارة   غير   اعتيادّية   تدّب   في   نف�شي،   وبلّذة   لم  
 اأكن   اأعهدها   فيَّ   من   قبل؛   وي�شرح   االأب   نعمةاهلل   م�شم�ش :  كان   الجميع،  
 مع   اأّنه   كان   �شموتا،   يلزمهم   مثله   بال�شمت   والح�شمة   في   الحديث،  
 كانوا   ي�شّرون   بال�شغل   معه .  ولم   يكن   ليلهو   بمحّبة   تلهيه   اأو   تعيقه   عن  
 محّبة   اهلل،   بل   كّله   عواطف   محّبة   نحو   اهلل،   متّمما   واجباته   بكلّ   �شرور .  

وما   كان   يجد   لّذة   وال   راحة   وال   �شرورا   اإالّ   في   القّدا�ش   وال�شالة . 
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  - األذّ   من   اللّذة

�شهد   التّنوري :  رجوُت   االأب   �شربل   على   اأثر   و�شولي   اإلى   المحب�شة،  
 وبعد   اأن   اأطلعته   على   ماأذونّية   قد�ش   الرئي�ش   العام   اأن   يلقي   عليّ   موا�شيع  
 ريا�شة   الكهنوت   فقال   لي :  اأنت   معّلم   اإ�شرائيل   يو  ( 9 / 3 )  وتحتاج   واحدا  
 مثل   االأب   �شربل   يلقي   عليك   ريا�شة؟   !  ومع   ذلك   فاأنا   تحت   اأمرك   بالذي  
 تريد .  واألقى   عليّ   الريا�شة .  فتمّنيت   لو   طالت   اأكثر   من   اأ�شبوع .  وكنت  
 ب�شماعي   كلماته   كاأّني   اأتناول   طعاما   لذيذا   وع�شال،   الأنّ   كالمه   يخرق  
ن   الحديد .  وهو   عند   �شامعه   األذّ   من   اللّذة   عينها !  ولذلك    بال�شخر .  ويليِّ
 اأخذت   عهدا   على   نف�شي   اأن   اأق�شي   اأّيام   العطلة   المدر�شّية   كلّ   �شنة   معه  
 في   المحب�شة،   طالما   هو   حيّ   ُيرزق .  وق�شيت   اأربع   �شنوات   متوالية   معه  

 بح�شب   ق�شدي .  وكان   يتلّقاني   كلّ   مّرة   بب�شا�شة   مالئكّية . 

  - اإلتفت   اإلينا   وقال   مبت�سما

�شهد   االأب   علوان :  كان   االأب   �شربل   ي�شاعدنا   يومّيا   في   الحراثة   بزراعة  
 القمح،   بطلب   من   رئي�ش   الحقلة   واأمر   رئي�ش   الدير .  ففي   اأحد   االأّيام،  
 كّنا،   نحن   المبتدئين   ورفاقي   الفاّلحين،   نفلح   حقال   فوق   العين،   وقد  
 انتهينا   منه،   ونقلنا   اإلى   حقل   اآخر،   فاأخذنا   نحن   الفدادين   والمحارث،  
 وبقي   البذار   والمعادير   و�شائر   لوازم   الفالحة،   على   اأن   ينقلها   االإخوة  
 المبتدئون،   واالأب   �شربل   و�شائر   العملة .  ونظرا   لما   كّنا   نعرفه   من   طاعة  
 االأب   �شربل   ون�شمع   عنه،   اأحببنا   اأن   نمتحن   ف�شيلته .  فجمعنا   كلّ   اأواني  
 الحقلة،   الموجودة   معنا،   اأي   المعادير   وجّرة   الماء،   واإبريق   ال�شرب،  
 وقّفة   البدار،   و�شطل   االأكل،   فطلبُت   من   االأب   �شربل،   على   �شبيل   النكتة،  
 اأن   يحمل   االأغرا�ش .  فاأجاب   االأب   �شربل :  اأمرك .  وكنت   اأحّمله   هذه  
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 االأدوات،   قطعة   بعد   اأخرى،   منتظرا   اأن   يقول   لي   كفى :  فلم   يبدِ   االأب  
 �شربل   اأدنى   ممانعة   وال   تذّمر   قّط،   وهو   يقبل   ذلك   بطيبة   خاطر .  فحمل  
 المعاول   على   كتفه،   وعّلق   القّفة   في   الكتف   االآخر،   وحمل   الّجرة   في   يده،  
 وال�شطل   في   كوعه،   بقي   االإبريق   فقلت   له :  اإحمله .  فقال :  كيف   اأحمله؟  
 فقلت :  اأدخل   عروته   بخن�شرك   واحمله،   ففعل .  وبقي   على   االأر�ش   بع�ش  
 اأغرا�ش   ما   كان   يقدر   اأن   يحملها،   وال   يعرف   اأين   ي�شعها .  وقال   لي:  
 »  ا�شقع   على   هالج�شم   ا�شقع   على   ج�شده «    ف�شحك   المبتدئون .  وراآنا  
 ن�شحك،   فالتفت   اإلينا،   وقال   مبت�شما :  الويل   للذين   يحّملون   النا�ش  
 اأحماال   ثقيلة،   وال   يحّركونها   باإحدى   اأ�شابعهم !  قال   ذلك   وذهب   بحمله  

 را�شيا   م�شرورا،   ثم   اأخذنا   االأوعية   الباقية  . 

كان   يقول   كلمة   تبّين   داخل   قلبه   وهي :  اإلهي   لك   قلبي .  فقد   اأعطاه  
 هذا   القلب   بكّليته .  ولم   يم�ّشه   حّب   االأر�شّيات   يوما .  وكانت   نف�شه   ملتهبة  
 بنار   محّبة   اهلل .  واأعزّ   االأوقات   لديه   كان   ذاك   الوقت   الذي   ي�شرفه  
 اأمام   القربان   االأقد�ش .  وال   عجب   فاإنّ   المحّب   يولع   بمالزمة   حبيبه  
 وي�شتعذب   معا�شرته .  وقلب   المرء   ال   يكون   اإالّ   حيث   يكون   َكْنزه؛   وجاء  
ل   محّبة   اهلل   على    في   االأمثال :  الرجل   تدّب   حيث   القلب   يحّب .  ف�شَّ
 ج�شده   الذي   اأماته   حّبا   هلل .  وبلغت   محّبة   اهلل   فيه   مبلغا   جعله   يحّب  
 اأن   ُيحتَقر   وُيح�َشب   كال   �شيء .  فلم   يحفل   كلّ   حياته،   باكت�شاب   ر�شى  
 رئي�ش   اأو   �شداقة   اأخ؛   لذا   لم   يكن   لنف�شه   ب�شيء،   بل   كان   بكّليته   هلل .  كان  
 يخدم   القريب   ب�شالته،   ال   لربح   ثنائه،   فال   اأثر   لمحّبة   ب�شرّية   بقلبه.  
 وما   كان   ي�شكو   اأحدا   من   اإخوته   اإلى   الروؤ�شاء،   وال   اأحد   من   االأجراء،   بل  
 وكان   لطيفا   مع   الجميع .  ومع   اإخوته   في   ال�شغل،   كان   ياأخذ   عنهم   ال�شغل  

     -   ُحبٌّ   عجيب   يو    )13/1(18.    
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 ال�شاقّ   ليريحهم،   كالخدمات   الو�شيعة،   ونقل   الحطب   بدون   اأن   يكون  
 مكّلفا   من   الرئي�ش،   بل   لمجّرد   محّبته   لهم،   عمال   بقانون   المبتدئ:  
 »  جاء   لُيِحّب   اهلل   والقريب،   ال   لُيبغ�شهم .  جاء   ِلَي�شقى   وُيهان،   ال   َلُيمَدح  
 وَي�شتريح .  جاء   لَيخدم   غيره،   ال   لُيخَدم   من   الغير .  «  وكان   ي�شّلي   الإرتداد  
 الخطاأة،   واإهتداء   ال�شالين،   ولم   يكن   له   اأعداء .  واأحيانا   كان   يوؤّخر   وقت  
 قّدا�شه،   لكي   ي�شتطيع   الرعاة   البعيدين   اأن   يح�شروا   الذبيحة   االإلهّية.  

 وخ�شو�شا   في   اأّيام   االأحاد   واالأعياد . 

  - اأ�سرة   �سربل   متى (50-46/12)

جاء   مّرة   اأخوه   واأخته   لزيارته   بالمحب�شة،   فجاء   اإليه   رفيقه   فيها   االأب  
 مكاريو�ش   يخبره   بقدومهما   واالهتمام   با�شتقبالهما،   فكان   جوابه :  اأنت  
 اأخي   واأختي   فاعمل   لهما   الالزم   من   حيث   االأكل   وال�شرب   وا�شرفهما  
 ليعودا   اإلى   القرية،   وقل   لهما   اإّني   اأ�شّلي   الأجلهما   لكي   يخل�شا   من  

 اأ�شراك   هذا   العالم،   ولم   يقابلهما . 

  - اأتريد   اأن   تتغّدى؟
قدم   االأب   مبارك   م�شعد   اإلى   المحب�شة   في   وقت   اأكل   الحب�شاء؛   ف�شاأله  
 االأب   �شربل   ورفيقه :  اأتريد   اأن   تتغّدى؟   فاأجاب   باالإيجاب .  واإذ   كان  
 الطعام   فقط   الثنين،   اأي   لالأب   �شربل   ولالأب   مكاريو�ش،   فقد   ترك   االأب  
 �شربل   غداءه   لالأب   المذكور،   واكتفى   بما   كان   عالقا   من   الطعام،   في  
 كعب   القدر .  مع   العلم   اأن   الحب�شاء   ال   ياأكلون،   اإالّ   مّرة   واحدة   في   النهار . 
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  -  كما   تخدم   االأمّ   طفلها
�شهد   االأب   اأفرام   نكد :  من   عادة   الرهبان   في   الما�شي،   اأنّ   الراهب  
 الذي   يكون   له   رهبان   من   قريته،   اأو   من   اأهله   يقيمون   معه   في   الدير،   ُيخَدم  
 في   مر�شه   و�شيخوخته .  وكان   في   دير   مار   مارون   رهبان   عديدون .  وكان  
 اإذا   مر�ش   اأحد   منهم   اأو   �شاخ   وله   رهبان   يعتنون   به،   يكتفي   االأب   �شربل  
 بافتقاده   كباقي   الرهبان .  واأّما   اإذا   كان   راهب   من   ال�شيوخ   اأو   المر�شى  
 الذين   ال   اأحد   لهم   في   الدير   من   اأهلهم   واأبناء   بالدهم،   فما   كان   يعود  
 يفارقهم   ال   ليال   وال   نهارا،   بل   يخدمهم   كما   تخدم   االأمّ   طفلها .  واأذكر  
 اأّنه   كان   في   دير   مار   مارون   ق�ّش   من   اإهمج :  االأب   مو�شى   االإهمجي،   وكان  
 عاجزا   ومري�شا .  وال   يوجد   من   اإهمج   اإالّ   الق�ش   األي�شاع   وكان   عجوزا  
 خرفانا .  فمنذ   مر�ش   االأب   مو�شى   الزمه   االأب   �شربل،   وكان   في   الليل  
 يرقد   عنده   على   االأر�ش .  وخرج   �شباح   ذات   يوم   من   عنده   وجاء   اإلى  
 الكني�شة   لي�شّلي   ويقّد�ش،   فراأيت   عباءته   على   ظهره   ملّطخة   بالب�شاق.  
 فناديته   قائال :  ال   يليق   اأن   تقّد�ش   بهذه   العباءة .  فانتبه   وغّيرها .  وقد  
 كان   االأب   المري�ش   يب�شق   طول   الليل   وال   ينتبه   اأنَّ   االأب   �شربل   راقد  

 عنده   لحرا�شته . 

  -  �سربل  »    املغروم    «  بالقربان

كان   قلبه   مغرما   بحّبه،   وال   يطيب   له   العي�ش   بدونه .  ول�شان   حاله   يقول  
 دائما :  اهلل   محّبتي   وكفى .  وما   كان   يجد   لّذة   وال   راحة   وال   �شرورا   اإالّ  
 في   الكني�شة   اأمام   القربان   االأقد�ش .  وفي   اأيام   الثلوج   والبرد،   عندما  
 كان   ي�شتحيل   عليه   ال�شغل   في   الخارج،   وال   يكون   له   �شغل   داخل    الدير،  
 ي�شرف   وقته   يحادث   اهلل   في   زياراته   الطويلة   للقربان   االأقد�ش .  والذي  
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 يحّب   يفتكر   دائما   بمحبوبه،   ويطيل   االإقامة   معه .  واالأب   �شربل   كان  
 يحّب   اأن   يطيل   االإقامة   مع   القربان،   بل   كانت   حياته   كّلها   مفعمة   باهلل،  
 الأّنه   كان   دائما   يفّكر   فيه .  وعندما   يحادثه   اأحد،   كان   كمن   ا�شتيقظ  
 من   �شبات   عميق،   الأّنه   في   �شغله   اليدويّ   ال�شاقّ   كان   دائما   غائ�شا   في  

 التاأّمل   باهلل  . 

لم   يكن   يهّمه   في   الدنيا   �شيء،   ولم   يكن   يهتمّ   للخ�شو�شّيات،   فداأبه  
 الإتمام   الواجب،   ولم   يكن   يهتمّ   الكت�شاب   ر�شى   اأحد،   بنوع   خا�ّش   مطلقا؛  
 له   جراأة   في   المحافظة   على   حقّ   اهلل،   ال   يهاب   بالحقّ   وجه   اإن�شان،   وال  
 يحابي   اأحدا .  ولم   يكن   عنده   قيمة   للكرامات،   بل   كان   يفرح   باالإهانة.  
 ال   يهّمه   اإن   مدحه   النا�ش   اأو   ذّموه .  وم�شهور   عنه   هذا   الكالم :  لي�ش   من  
 مدح   نف�شه   ومن   مدحه   النا�ش   هو   المزّكى،   بل   من   مدحه   الرّب .  واإذا  

 زار   الدير   اأحد   االأ�شاقفة   اأو   الوجهاء،   ال   ياأتي   اإلى   مقابلته  . 

  - من   اأين   تدخل   اإىل   نف�سك   اخلطيئة ! ؟

بينما   كان   ي�شاعد   الرهبان   في   الفرن   في   اأّيام   ال�شتاء،   جاء   الدير  
 الخوري   يوحّنا   �شحاده   من   قرية   م�شم�ش .  وكان   وكيال   بطريركّيا  
 في   بالد   جبيل،   وجيها   بمقامه،   وجيها   بعائلته،   غنّيا،   له   مداخالت  
 م�شهورة   مع   الحّكام   وكبار   البالد،   معتّزا   بنف�شه،   ج�شيما   مترّفها  
  بمعي�شته   ترّفها   ال   ينطبق   تمام   االنطباق   مع   ب�شاطة   تلك   االأّيام،   والحالة   
 الكهنوتّية .  وكان   ينظر   اإليه   بعين   االعتبار،   في   كلّ   نواحي   ك�شروان   وجبيل 
 والبترون .  فحينما   جاء   اإلى   الدير،   كان   مرتديا   فوق   اأثوابه  

   حّرية   �سربل   وجراأته19.    
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  الكهنوتّية   َفْرًوا،   ما   كان   يلب�شه   اإالّ   االأمراء   والممتازون .  وكان   الفرو   
 �شميكا .  فدخل   الخوري   المذكور   اإلى   الفرن   لكي   يتفّرج،   ووقف   يحّدث   
الرهبان .  فو�شل   بهم   الكالم   اإلى   الخطيئة   واأ�شبابها .  وكان   الخوري  
 يقول   هنيئا   للرهبان   فهم   بعيدون   عن   اأ�شبابها .  وكان   االأب   �شربل   �شامتا  
  كعادته   م�شغيا،   تتكّلم   يداه   بال�شغل،   وينطق   ب�شمته   باأبلغ   الن�شائح   

والوعظ .  فالتفت   الجميع   اإليه   اإذ   �شمعوه   يتكّلم   دون   اأن   يوؤمر،   على   غير  
  عادته   ويقول،   رافعا   نظره   قليال   اإلى   الخوري   حّنا،   وعلى   �شفتيه   ابت�شامة   
�شغيرة :  واأنت !   من   اأين   تدخل   اإلى   نف�شك   الخطيئة ! ؟   فاإّنها   ال   ت�شل  

 اإليك :  فروك   �شميك !  ف�شحك   الجميع   وتغامزوا . 

وا    !      - مطرح   ما   بيبّطلو   بيو�سّ

 تراكمت   الديون   على   دير   عّنايا   في   رئا�شة   االأب   روك�ش   م�شم�ش
(1865   -  1871 )  فكان   ُي�شغل   المبتدئين   وال�شركاء   اأّيام   االأحاد   واالأعياد  
 لدعم   اقت�شاد   الدير   المنهار،   فيوما   ما   قال   الرئي�ش   لالأب   �شربل   في  
 الكني�شة :  قّد�ش   القّدا�ش   الكبير .  فاأطاع   حاال .  وهو   م�شهور   بطاعته   في  
 كلّ   �شيء   ما   عدا   الخطيئة .  وكان   من   الواجب   اأن   ينّبه   في   هذا   القّدا�ش،  
 على   عيد   بطالة   �شيقع   في   االأ�شبوع   الذي   �شيليه،   على   اأّنه   اأنهى   القّدا�ش  
 دون   اأن   يجري   التنبيه   الالزم .  وعند   نهاية   القّدا�ش   ومنح   البركة،   تقّدم  
يت   على   عيد   ال�شعود   يوم   الخمي�ش !  اأما   تعلم    الرئي�ش   وقال   له :  ما   و�شّ
 اأّنه   بطالة ! ؟   و�شِّ   على   الجمهور .  اإذ   كان   �شركاء   الدير   ياأتون   لح�شور  
 القّدا�ش .  فاأجاب   فورا   بكلّ   لطف   وات�شاع   :  يا   معّلمي   بطالة   بمقامه:  
ى   عليهم .  مطرح   ما   بيبّطلو    فالذين   ال   يبّطلون   االأحد   والعيد   ال   يو�شّ
وا .    قال   هذه   العبارة   لداع،   وهو   اأنّ   الرئي�ش   كان   ي�شغل   المبتدئين    بيو�شّ
 اأّيام   االآحاد   واالأعياد   اأحيانا،   وذلك   لحاجتهم   اإلى   ق�شاء   اأ�شغال   الدير  
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 الكثيرة،   وب�شبب   ال�شيق   وغالء   المعي�شة   تلك   ال�شنة .  ولم   يكن   االأب  
 �شربل   ي�شاركهم   في   ال�شغل،   ولم   يكونوا   يتجّراأون   اأن   يدعوه   اإلى   ال�شغل،  
�شة   هيبة   من   قدا�شته،   واحتراما   لف�شيلته .  لذلك    في   هذه   االأّيام   المقدَّ
 اأجاب   االأب   �شربل   بهذا   الكالم   في   الكني�شة   منت�شرا   لحقّ   اهلل   و�شريعته  
 الواجب   حفظها   غير   خائف   من   اأحد .  ففهم   الرئي�ش   ُمراد   االأب   �شربل  
 وانتبه   اإلى   غلطه   فكان   كالم   االأب   �شربل   بهذا   االأ�شلوب   اللطيف،   عظة  
 بالغة   للرئي�ش   الذي   فهم   معناها   جّيدا،   وامتنع   فيما   بعد   عن   ت�شغيل  
 المبتدئين   واالأجراء .  وقد   اعتبر   الجمهور   هذا   التنبيه   من   �شوت   اهلل  

 وفرحوا   به . 

  -  نحو   رّبه :  كان   يوؤّدي   له   اأفعال   العبادة   المتوّجبة   من   المخلوق   نحو  
 الخالق،   على   اأكمل   وجه .  ويحافظ   على   و�شاياه .  وكان   دائما   رافعا   قلبه،  
 وبا�شطا   يديه   نحوه،   ليوؤّدي   له   االإكرام   الواجب،   بثبات   متوا�شل   حّتى  

 الموت.  
نحو   قريبه :  لم   ُي�ِشئ   اإلى   اأحد،   ولم   يعتدِ   على   حقّ   اأحد،   ولم    -   
 ي�شّبب   الأحد   اإزعاجا،   بل   كان   يعتبر   نف�شه   خادم   الجميع   وخادم   رّبه  
 االأمين .  و�شديد   المحافظة   على   نذوره   الرهبانّية،   مّما   فر�ش   احترامه  
 على   جميع   اإخوته   الرهبان،   وكان   عندما   َيْنزل   من   المحب�شة   اإلى   الدير،  
 ويجتمعون   لل�شالم   عليه،   ويلثمون   يده،   وكان   يعاملهم   اأح�شن   معاملة،  
 ويكّرمهم   بكلّ   لطف   وتهذيب؛   ولم   يكن   ليزعج   اأحدا   من   النا�ش،   ال   في  

 ح�شورهم   وال   في   غيابهم،   وال   بمالهم   وال   ب�شيتهم،   وال   بنوع   اآخر . 

   عابد   عادل   هلل   وللقريب20.    
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 -مّت   عن   العامل   يوم   ترّهبت       مّتى (6   /  24)

�شهد   األي�شاع   نكد :  لّما   توّفي   جّدي،   حّنا   زعرور،   �شقيق   الحبي�ش  
 االأب   �شربل،   وكانت   وفاته   في 25   ك  2   1898  .  وحيث   لم   يترك   بنين  
 اإالّ   والدتي،   والبنت   ال   تقدر   اأن   ترث   من   والدها   اإالّ   ن�شف   تركته .  
فزاحمها   اأن�شباء   والدها   وادعوا   اأنّ   الن�شف   الثاني   هو   لهم،   بما   اأنّ  
ى   راهب   وحبي�ش،   وبموجب   قانون   الرهبانّية   ال   يرث    �شقيق   المتوفَّ
 وال   يوّرث .  وقالت   والدتي :  بل   اإنّ   عّمي   االأب   �شربل   يرث   لها .  وجاءت  
 اإلى   دير   مار   مارون   عّنايا،   لتخبره   بوفاة   والدها   �شقيقه،   وتطلب   منه  
  ورقة   تنازل   منه   لها   عن   ن�شيبه   لتركة   �شقيقه   والدها،   فرافقتها .  
وكان   ذلك   في   اأّيام   الربيع .  ولّما   و�شلنا   اإلى   محب�شة   مار   بطر�ش   وبول�ش،  
 اأخِبر   االأب   �شربل   بقدوم   والدتي،   فلم   يقبل   اأن   يراها،   بل   دخل   الكني�شة  
 واأقفل   الباب .  فوقفت   والدتي   عند   باب   الكني�شة   من   الخارج،   وهو  
 وقف   في   داخل   الكني�شة   قرب   الباب   المقفل،   و�شاألها :  ماذا   تريد   منه؟  
ته .    فاأخبرته   بوفاة   والدها،   وطلبت   منه   ورقة   تنازل   منه   لها   عن   ح�شّ
واأخبرته   باأن   اأقارب   والدها   يداعونها   بن�شف   التركة .  فاأجابها   على  
 م�شمع   مّني :  يا   ابنة   اأخي !  اأنا   ما   بقي   لي   معاطاة   في   العالم !  اأخي   مات  
بت،   ونذرت    من   ب�شعة   اأ�شهر،   اأّما   اأنا   فقد   مّت   عن   العالم   يوم   ترهَّ
 نذوري   االإحتفالّية   في   دير   مار   مارون   عّنايا   منذ   45   �شنة .  والمّيت   ال  
ث !  وهكذا   كل   راهب .  لهذا   مالك   �شغل   معي .  واأنا   ال   اأ�شتطيع    يرث   وال   يورِّ

ني .  فرجعنا   بدون   فائدة  .   اأن   اأتنازل   عن   �شيء   ال   يخ�شُّ
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كانت   طهارته   مالئكّية،   وذلك   ظاهر   من   تق�ّشفاته،   وعدم   اهتمامه  
 بالماأكل   اأو   الملب�ش   اأو   الم�شرب .  اأّما   اأثوابه   الرّثة   الفقيرة،   فاإّنها   وحدها  
 �شهادة   ناطقة   بطهره؛   وكان   يكره   كلّ   عي�شة   مرّفهة .  و�شار   االأب   �شربل  
 بتق�ّشفاته   واإماتاته   كخيال   من   ال�شعف   والهزول .  لي�ش   فيه   اإالّ   الجلد  
 والعظم .  وقال   الكثيرون :  ما   هذه   عي�شة   اإن�شان،   بل   عي�شة   مالك   اأر�شيّ  
 ماتت   فيه   الطبيعة   الب�شرّية .  ال   يرفع   نظره   اإلى   مخلوق،   كائناً   من   كان،  
 بل   كان   مطرقاً   دائماً   اإلى   االأر�ش،   متجّنبا   كلّ   التجّنب   معا�شرة   النا�ش  
 ومخالطتهم،   لين�شرف   بجملته   اإلى   الخالق؛   واإذا   حّدث   رجال   ال   يرفع  
 نظره   اإليه   بل   يلقي   نظره   اإلى   االأر�ش،   ولو   كان   محّدثه   راهبا .  وكالمه  
 مع   الرجال   ال   يزيد   عن   ب�شع   دقائق؛   وما   رفع   نظره   اإلى   �شيء،   بل   كان  
 مطرقا   بب�شره   اإطراق   المتاأّمل   في   الكني�شة   وخارجا   عنها؛   وال   نظر  
 اإلى   امراأة   مطلقا،   عمال   بالقانون:  »   يجب   على   الراهب   قمع   الحوا�ش  
 مطلقا « .   وكان   يرّدد   دائما   على   م�شامع   الرهبان :  هذا   الج�شد   كالحمار  

عته   ذلّ .   اإن   اأ�شبعته   بطر   واإن   جوَّ

ما   كان   يعمل   �شيئا   اإالّ   باأمر   الطاعة   لل�شلطة   التي   تمثِّل :  اهلل،   والأجل  
 ربح   االأجر   المعدّ   للمطيع،   عمال   بالقانون : »   يجب   على   الراهب   اأن   يّتخذ  
 رئي�شه   بمْنزلة   الم�شيح   «.  لذا   طاعته   عجيبة   غريبة،   ومن   عادته   اأن   ال  
 يبا�شر   عمال   ما   اإالّ   اإذا   اأِمر   به؛   فكانت   عمياء،   كطاعة   الع�شا   لالأعمى،  
 ُي�شَرب   بها   المثل؛   فكان   اإذا   دعاه   الرئي�ش،   اإلى   اأَمر   ما   مهما   كان،  

    وفاء   للحبيب   وحده21.    

    اأ�سير   الحبيب22.    
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ر   عن   اإتمامه   لحظة .  وعندما   كان    يترك   عمله   ويطيع   فورا،   فما   تاأخَّ
 يوؤَمر   ب�شيء   يخالف   الطبع،   ما   ظهرت   عليه   عالمات   النفور   اأو   الغّم،  
 بل   كان   دائما   في   حالة   مت�شاوية   .  وما   اعتذر   يوما   بعذر   ما   ال   �شّحيّ   وال  
نا   للجميع   اأّنه   يجب   االعتذار   عنها .    غيره،   حّتى   في   االأمور   التي   كان   بيِّ
وامتاز   باحترامه   اهلل .  فمهما   حدث   في   الكني�شة،   ال   يلتفت   يمنة   وال  
 ي�شرة .  اأّما   احترامه   لل�شلطة   فكان   عنده   في   اأق�شى   غاياته .  وكان   دقيقا  
 في   الحفاظ   على   طقو�ش   الكني�شة،   ورتبها   المقّد�شة .  وكان   يحتفل   مع  

 رفيقه   في   المحب�شة   بكلّ   الزّياحات   في   مواقيتها   كلّ   يوم . 

كان   رجاوؤه   باهلل   وطيدا   جّدا،   ويح�شب   الدنيا   وما   فيها   كالنفاية  
 ليربح   الم�شيح .  ولم   تظهر   عليه   عالمة   من   عالمات   الفرح   اأو   الكدر،  
م،    عندما   كان   يحدث   تغييرات   في   الرهبانّية،   وال   ي�شاأل   اإذا   كان   َتَقدَّ
ل   عليه .  وال   يغتمّ   لتغيير   الروؤ�شاء    في   الرهبانّية،   اأحد   معارفه،   ليتكِّ
 والموّظفين،   واعتزال   من   كان   منهم   له   التفاتة   اإليه؛   فكان   كلّ   �شيء  
ر   بنوع   من   االأنواع،   في   حياته   الروحّية   اأو   في    يحدث   في   الرهبانّية،   ال   يوؤثِّ
 اأعماله   الخدماتّية؛   وما   كان   يكترث   الأمور   الدير   اإالّ   على   قدر   ما   تاأمره  
 الطاعة،   بالمحافظة   عليها .  فاإذا   راأى   خلال   في   اأمر   لم   تكلِّفه   ال�شلطة  
ل   فيه .  فهو   في   الدير   اأو   المحب�شة   موجود   كاأّنه   غير   موجود؛    به،   ال   يتدخَّ
 اأفكاره   كّلها   كانت   مّتجهة   نحو   اهلل .  فما   كان   ي�شاأل   عن   �شيء،   خربت  
 الدنيا   اأم   عمرت،   وكلّ   اهتمامه،   كان   من�شرفا   اإلى   خال�ش   نف�شه،  
 وال�شالة   لخال�ش   االآخرين .  وهّمه   الوحيد   كان   مر�شاة   اهلل .  وفي   هذا  

ل   ال�شعاب   والم�شّقات،   و�شّدة   الق�شاوة   على   نف�شه .   ال�شبيل   َتَحمَّ

    رجاوؤه   توق   للحبيب23.    
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كان   النا�ش   يتوافدون   اإليه   جماهير،   يحملون   �شغارهم   وبيدهم  
 قناني   الماء،   لي�شّلي   على   ال�شغار   ويبارك   الماء   ل�شفاء   مر�شاهم،  
 ورفع   الباليا   عنهم،   وعن   موا�شيهم   واأمالكهم،   محافظة   عليها   من  
 االأمرا�ش   واالأوبئة،   ولزيادة   خ�شبها   واإنتاجها،   ور�ّشه   في   البيوت .  وكان  
 يقابلهم   بعاطفة   المحّبة،   ويرقّ   لحالهم   وي�شّلي   الأجلهم؛   وكان   ي�شّلي  
 على   ماء،   اأو   ي�شُكب   من   الماء   المبارك   قبال،   فتظهر   من   الماء   قّوة  
 عجيبة .  وكان   �شابا   العويني   ياأخذ   من   هذا   الماء،   ويمزج   به   االأدوية  
 التي   يعطيها   لمر�شاه .  وكان   المر�شى   ي�شتفيدون   كثيرا .  ولم   يكن  
 �شربل   ياأخذ   مقابل   ذلك   اأيّ   مكافاأة،   ولم   يقبل   اأيّ   تقدمة،   بل   كان   يقوم  
 بكلّ   ذلك   حّبا   باهلل .  وكان   يق�شده   من   كلّ   النواحي   اأهل   االأمرا�ش،  
 واأ�شحاب   العاهات،   والحزانى   وكلّ   من   اآلمته   م�شيبة   ما،   طلبا   لنعم  
 اهلل   على   يده،   العتقادهم   ب�شالحه،   وباأنّ   اهلل   ي�شتجيب .  ون�شاء  
 م�شلمات   كثيرات،   من   جوار   الدير،   كنّ   ي�شعن   اأطفالهنّ   عند   باب  
 محب�شة   �شربل   طالبات   لهم   ال�شفاء   والبركة .  وما   كان   يردّ   اأحدا   من  
 الذين   يطلبون   م�شاعدته   الروحّية .  واإذا   زاره   اأحد   في   المحب�شة   كان  
يا   بروؤيته   فرحا   بزيارته،   ومتاأّثرا   جّدا    يخرج   منها   الهجا   بقدا�شته   ُمتَعزِّ
 بتقواه .  كان   يجيب   النا�ش،   الذين   يطلبون   �شالته :  اأنا   خاطئ،   �شالة  
 القّدي�شين   تنيلكم   مطلبكم؛   وعندما   يطلب   اأحد   نعمة   روحّية   على   يده  
 كان   يجيب :  اأنا   اأحقر   النا�ش،   خاطي .  وعندما   كان   يقول   له   اأحد :  اأنت  
 قّدي�ش .  ما   كان   يجاوب،   بل   ينتف�ش،   ويهزّ   براأ�شه   ويعب�ش؛   فيح�شب   ذاته  
 اآخر   النا�ش،   واأكبر   الخطاأة .  ولّما   كان   اأحد   يطلب   �شالته   يقول   له :  �شلِّ  
 اأنت   اأي�شا،   اأي   فرق   بيني   وبينك،   اهلل   ي�شمع   لك   كما   ي�شمع   لي .  وللذي  

    ملجاأ   الموؤمنين   والمحتاجين  لو (3/18)24.    
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 يقول   له   اأنت   قّدي�ش   يقول :  متلي   متلك،   اأي   �شيء   يعيقك   عن   القدا�شة . 

م   له   ما   ياأكل -  ُيقدِّ

وكان   �شفوقا   عطوفا   على   الفقراء   و�شديد   ال�شفقة   على   المر�شى  
 والمتاأّلمين،   وعندما   كانوا   ياأتون   اإلى   المحب�شة،   اأّيام   البرد   وال�شتاء،  
 كان   يقّربهم   من   النار   ليتن�ّشفوا   من   الماء   الذي   يكون   بّلل   ثيابهم .  وكان  
 محّبا   للجميع،   فقراء   واأغنياء .  ومع   اأنّ   االأب   �شربل   لم   يكن   يتعاطى  
 مع   الزّوار   اإالّ   االأمور   الروحّية   الأنّ   ا�شتقبالهم   واإطعامهم   كانا   منوطين  
 برفاقه .  واإذا   اّتفق   اأن   زاره   اأحد   في   غيابهم،   فقير   اأو   جوعان،   كان  
 يطعمه   ما   اأعّدوا   له   من   القوت   اأي   طعامه   الخا�ش،   الذي   كان   قليال   جّدا  
 ويبقى   هو   بال   اأكل .  كان   ي�شفق   على   الفقراء،   �شمن   حدود   اإمكانّيته.  
م   له   ما    فاإذا   جاء   فقير   اإلى   المحب�شة،   كان   يطلب   اإلى   رفيقه   اأن   ُيقدِّ
 ياأكل .  وفي   اأّيام   ال�شتاء   والبرد،   كان   ُيدِخل   الرجال   اإلى   المحب�شة،  

 ليتدّفاأوا   قرب   النار . 
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ياأمر   القانون:  »   يجب   اأن   ي�شبق   االإخوة   اإلى   الكني�شة،   ويخرج   منها   بعد  
 الجميع « ؛   لذا   حين   نهو�شه   من   الرقاد   يذهب   تّوا   اإلى   الكني�شة   فيمكث  
 فيها   نحو   خم�ش   �شاعات،   ويبقى   راكعا   في   الكني�شة   حّتى   تيب�ش   ركبتاه،  
 منت�شبا   ال   يتعب   وال   يتوّكاأ،   دون   اأن   يلتفت   يمنة   اأو   ي�شرة؛   وكان   ي�شّلي  
  ،  جميع   ال�شلوات   اللفظّية   باأوقاتها   في   ال�شحيم   الكامل،   فيتلوها   بكلّ   تاأنٍّ
 كاأّنه   ُيخاِطب   بها   ملكا   رفيع   ال�شاأن،   ماثال   في   ح�شرته،   منظورا   باالأعين  
 الح�ّشية،   وهو   غائب   عن   الحوا�ش؛   وكان   يلفظ   �شلواته   كلمة   كلمة،   وكان  
 في   النهار   يتلو   فرو�شه   راكعا،   متاأنٍّ   في   تالوتها .  واإذا   لم   يكن   في  
 الكني�شة   غيره،   وقت   �شالة   الخور�ش،   ي�شّلي   على   القّراية   وحده   ب�شوت  
ر   عنها   اأبدا .  ولقد    عال .  وكان   دائما   ي�شّلي   �شالة   ن�شف   الليل،   وال   يتاأخَّ
 تناهى   في   التقوى   والقدا�شة،   فكان   نديم   اهلل   و�شمير   المالئكة .  ال   يبرح  
 ذكر   اهلل   ذهنه   ُم�شّلّيا   كان   اأو   عامال   اأو   اآكال   اأو   نائما،   وما   كان   ياأتي   على  
 ل�شانه   ذكر   �شيء   اأر�شيّ .  من   يحّب   �شيئا   اأو   �شخ�شا   يفتكر   فيه،   ويكثر  
 ذكره،   وذكر   اأعماله  . واإذا   تي�ّشر   له   االإكثار   من   زيارته   واالجتماع   به،   ال  
 يتاأّخر   اأبدا .  كذلك   االأب   �شربل   كان   دائما   �شموتا   الأّنه   كان   دائما   يفتكر  
 باهلل   محبوبه،   ولم   يكن   في   قلبه   مو�شع   لغير   اهلل؛   وكان   اأينما   �شاع   االأب  
 �شربل   في   الدير،   يوجد   في   الكني�شة؛   وكان   يرى   اأحيانا   اأمام   القربان،  
 في   انخطاف   غائب   عن   الحوا�ش،   وكان   ي�شعد   من   قلبه   تنّهدات   عميقة  
 ت�شعر   بمحّبته   ال�شديدة   لالإله   المحتجب   في   �شرّ   القربان .  وكان   ي�شمع  
ن   ال�شخر،    تنّهده   وحنينه؛   وهذيذه   الروحي   كان   متوا�شال،   وهيئته   ُتليِّ

    ُحبُّ   ال�سالة25.    
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 -  اأنا   هو  !  ال   تخف  !   مر ( 50 / 6   )
�شهد   االأب   اغناطيو�ش   م�شم�ش :  لّما   كنت   في   هذا   الدير   �شّما�شا   اأّوال  
 ثمّ   راهبا،   كنت   موّكال   بال�شكر�شتّيا .  واأحيانا   اأدخل   اإلى   الكني�شة   الأرى  
 اإذا   كان   ال�شوء   موقدا   اأمام   القربان،   واإذ   اأفقت   من   نومي،   في   اإحدى  
 الليالي،   قرب   منت�شف   الليل،   دخلت   الكني�شة   الأرى   كّباية   الزيت   الموقدة  
 اأمام   القربان،   فوجدتها   منطفئة .  فتلّم�شت   في   الظالم   الأنيرها،   فعثرت  
 بب�شر،   فا�شطربت .  فقال   لي   ذاك   الب�شر :  ال   تخف   !  اأنا   !  فعرفته   من  

ل .   �شوته   اأّنه   االأب   �شربل .  كان   راكعا   ن�شف   الليل   في   الكني�شة   يتاأمَّ

- عاقر   ترزق
�شهد   نعمة   المدّور :  زرُت   المحب�شة   التي   كان   يقطنها   االأب   �شربل  
 بقاعكفرا   المعروف   بحبي�ش   عّنايا   وذلك   قبل   وفاته   بنحو   ثالثة   اأ�شهر.  
 وغاية   زيارتي   من   حيث   اأنّ   امراأتي   ظريفة   لم   تكن   تلد .  وكنت   اأرجو   اأّني  
 بزيارة   هذه   المحب�شة   يرزقني   اهلل   اأوالدا   ب�شالة   االأب   �شربل   الحبي�ش.  
 وبوقته   دفع   اإليّ   رفيقه،   االأب   مكاريو�ش،   بركة   من   الحبي�ش   االأب   �شربل.  
 وبعد   عودتي   اإلى   بيتي   في   ب�شكنتا   باأربعة   اأ�شهر   حملت   امراأتي   وولدت  

 بنتا   وبعدها   3   بنات   وولدا   ذكرا . 

 وُتلقي   في   الناظرين   الخ�شوع   واالإهابة،   والنور   ال�شماويّ   يطفح   دائما   من  
 وجهه .  كان   ي�شّلي   الوردّية   راكعا   منت�شبا   بال   حراك،   ويداه   ممدودتان  
 على   �شدره،   على   طبق   كان   حاكه   هو   بيده   من   ق�شبان   الحيالن،   قا�شية  
 محبوكة   على   �شبه   دائرة   ي�شترها   بقطعة   عباءة   �شوداء،   وكان   يبقى   على  

 هذه   الحال،   كلّ   مّدة   تالوة   الوردّية   المقّد�شة.  
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-  اإنقاذ   ابنة   من   املوت    !   لو (17-11/7)
�شهد   يو�شف   عبود :  بينما   كانت   اأختي   مريم   تجمع   ح�شي�شا   من   فوق  
 �شخر   عالٍ   يدعى   �شير   الكني�شة،   اأي   كني�شة   اإهمج،   زّلت   قدمها   فهوت  
 من   اأعلى   ال�شخر   الذي   يبلغ   علّوه   تقريبا   ع�شرين   مترا،   و�شقطت   على  
 االأر�ش   ال   تعي   وال   تتحّرك   وال   تتكّلم .  وقد   ُر�ّش   ج�شمها،   وت�شّوه   وجهها،  
 واأم�شى   باردا   م�شفّرا   و�شكن   نب�شها،   فحملها   االأهالي   بقطعة   بال�ش  
 اإلى   البيت،   وقد   ظّنوها   مّيته .  وعندما   عرفت   بهذا   الحادث،   اأ�شرعت  
 في   الحال،   اإلى   محب�شة   مار   مارون   عّنايا،   واأنا   في   حال   ا�شطراب،  
 اأفقدني   الر�شد   تقريبا .  واأخبرت   االأب   �شربل   الحبي�ش   بما   جرى   طالبا  
ع   اإلى   اهلل   الأجلها،   وي�شّلي   لي   على   الماء   الأعود   به   اإليها.    اأن   يت�شرَّ
 ولّما   راآني   م�شطربا   هذا   االإ�شطراب   قال   لي :  اإنّ   اأختك   طّيبة   وُت�شفى.  
 خذ   هذا   الماء   المبارك   ور�ّشه   عليها .  واإذ   رجعت   اإلى   البيت،   وجدتها  
 على   حالها   غائبة   عن   االإدراك،   وراأيت   النا�ش   ي�شّجون   حولها   ويبكون  
 العتقادهم   اأّنها   ماتت .  فن�شحُتها   بالماء   الذي   باركه   االأب   �شربل،  
 فدبَّت   الحرارة   بح�شمها،   وفتحت   عينيها   وتكلَّمت .  وبعد   م�شيّ   يومين  

ت   من   الفرا�ش   معافاة   و�شفَيت   تماما .   نه�شَ
-  �سفاء   اأخر�س      مر (37-32/7)

�شهد   االأخ   فرن�شي�ش   قرطبا :  لي   اأخ   يدعى   اأ�شعد   حّنا   �شالم،   مر�ش  
 بعار�ش   فجائي   ح�شل   منه   ربط   ل�شانه   مّدة   نحو   �شهرين .  فكتب   لي  
 اأهلي   اإلى   دير   عّنايا،   فاأمرني   الرئي�ش   اأن   اأذهب   فاأزوره .  وكان   ظنّ  
 النا�ش   في   قرية   قرطبا   اأنّ   مر�شه   جنون،   واأ�شاروا   عليّ   باأخذه   اإلى  
م   على   المجانين .  اأّما   اأنا   فاأتيت   اإلى   المحب�شة.    دير   قزحّيا،   حيث   ُيق�شَّ
 ورجوت   االأب   �شربل   اأن   ي�شّلي   على   راأ�شه،   ولكن   ب�شرط   اأن   ُتخِبرني   اإذا  
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 كان   ي�شفى   اأو   ال .  فقال :  اأدخله   على   الكني�شة .  فاأدخلته   اإليها .  وركعته  
 على   درجة   الخور�ش،   فاأتى   االأب   �شربل   باالإنجيل   والبطر�شيل   في   عنقه.  
 فو�شع   االإنجيل   على   راأ�شه   واأخذ   يتلو   منه   نحو   3   دقائق .  ثم   اأخذ   اإبريقا  
 من   تنك   فيه   ماء   مبارك،   و�شّب   في   كّفه   و�شقاه .  وقال   لي :  ال   تخف،  
 �شُي�شفى .  ثمّ   خرجنا   من   المحب�شة،   اأنا   و�شابا   طّنو�ش   مو�شى   واأخي  
 االأخر�ش .  فلّما   �شرنا   على   م�شافة   ع�شر   دقائق .  �شاح   اأخي   ب�شوت   عالٍ  
 وقال :  يا   اأخي .  ثم   اأخذ   ينادي   رهبانا   كانوا   قادمين   اإلى   المحب�شة   من  
 بعيد   باأعلى   �شوته :  يا   اأخ   بطر�ش   ميفوق !  يا   فالن !  ثم   اأخذ   يرّتل   ُمتهلِّال  

 كلّ   ذلك   النهار   حّتى   و�شل   اإلى   بيته   في   قرطبا . 

- واأخر�س   اآخر
�شهد   مو�شى   مو�شى :  عندي   ولد   راهب   في   ميفوق   يدعى   االأخ   بطر�ش  
 كان   ُي�شّمى   قبل   الرهبانية   طّنو�ش .  هذا   ُوِلد   ولم   ينطق   لحد   عمر   الثمان  
 �شنين   مع   اأّنه   كان   ي�شمع .  وكّنا   في   غمٍّ   �شديد   ب�شبب   اأّنه   اأخر�ش،   فاأتيت  
 اإلى   محب�شة   مار   بطر�ش،   وطلبت   من   االأب   �شربل،   اأن   ي�شّلي   عليه  
 ف�شّلى.   فابتداأ   من   ذلك   الوقت   ينطق   تدريجّيا،   وهو   االآن   يتكّلم   كباقي  

 النا�ش . 
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كان   اإيمانه   ظاهرا:  
-  في   قّدا�شه،   يقّد�ش   كاأّنه   يرى   الم�شيح   وراء   االأ�شكال،   ويخاطبه  
  قلبا   لقلب،   متاأّنيا،   متخ�ّشعا،   �شديد   االحترام،   كاأنّ   اهلل   تعالى   هو 

  اأمامه.     
-  باإتقانه   �شلواته،   بترّويه   في   تاأّمالته .  كان   يتلو   فرو�شه   كلمة   كلمة،  
 ب�شوت   خافت   حنون .  عندما   كان   يريد   اأحد   النا�ش   اأن   يحّدثه،   كان  
 يقت�شي   له   بع�ش   الوقت   ليعود   عن   تاأّمله   ويفّكر   بما   يخاطبه   به   المحّدث،  
 كاأّنه   م�شتغرق   في   اهلل .  وعندما   يتحّدث   باأمور   روحّية   تراه   م�شطرما  
 غيرة،   من   في�ش   ما   في   قلبه   من   حرارة   االإيمان،   وما   ظهر   في   حياته  
 كّلها،   �شجر   في   االأمور   الروحّية،   اأو   عجلة   اأو   ك�شل،   بل   كان   الن�شاط  
 رفيقه   كاأّنه   يتلّذذ   باأمور   ي�شتهيها   قلبه  -    في   طاعته   العمياء   لرئي�شه   اأو  
 لمن   يمّثله،   وهذا   برهان   وا�شح   اأّنه   يرى   اهلل   في   �شخ�ش   رئي�شه،   دون   اأن  
 ينظر   في   ا�شتحقاق   هذا   الرئي�ش   اأو   عدمه . -    في   �شغله،   فال   يعمل   �شيئا  
 من   تلقائه،   حّتى   االأكل،   حّتى   النوم،   الإيمانه   الرا�شخ   باأنّ   �شوت   ال�شلطة  
 هو   وحده   �شوت   اهلل .  وكلّ   عمل   من   اأعماله   المزدان   بالترّوي   والن�شاط،  
 ل�شان   ناطق   ب�شدق   اإيمانه   الحارّ .  واآتاه   اهلل   موهبة   علم   الغيب،   جّراء  

 اإيمانه   الحيّ .  الخال�شة   كان   �شعلة   م�شطرمة   باإيمانه . 

- �ساعقة
�شهد   �شبلي   �شبلي :  كان   االأب   �شربل،   عام 1885  ،   راكعا   منت�شبا   في  
ت    كني�شة   المحب�شة   غارقا   في   �شالته   اأمام   القربان   المقّد�ش،   فانق�شّ
ة   بة   بالف�شّ  عليه   �شاعقة   قوّية،   اأحرقت   بدلة   جديدة   للقّدا�ش   مق�شّ

ايمان م�ستغرق باهلل26.    
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 مو�شوعة   على   المذبح،   ومّرت   ال�شاعقة   في   ن�شف   الكني�شة   بالقرب  
ب   باأذى   واأذكر    منه،   فم�ّشت   طرف   عباءته   واأحرقته   قليال،   ولم   ُي�شَ
 هنا،   اأنها   �شقطت   حوالي   الظهر .  فق�شد   رهبان   الدير،   ليروا   نتيجتها  
 على   المحب�شة .  وكنت   اأنا   برفقتهم .  فلّما   و�شلنا   اإلى   المحب�شة،   راأينا   اأنّ  
 هذه   ال�شاعقة   قد   حّلت   بالمحب�شة   من   الجهة   الجنوبّية،   وقد   �شحبت  
ت   بها،   ودخلت   كني�شة    حجارة   عديدة   من   ناحية   حفافي   الكرم،   مرَّ
 المحب�شة،   فاأحرقت   وجوه   المذبح،   وبدالت   كانت   عليه .  ونقلت   الكاأ�ش  
 من   محلِّه   اإلى   مكان   اآخر .  وكذلك   اأُ�شيبت   بع�ش   ال�شور   ب�شرر .  وفتحت  
َخت   من   رائحتها،   رفيَقي   االأب   �شربل   االآخَرين .  وكانا   �شبه    االأبواب،   ودوَّ
 فاقدي   الوعي   في   المطبخ،   حيث   ي�شطليان   من   �شّدة   البرد .  ولّما   اأفاقا  
 ظّنا   اأنّ   االأب   �شربل   ُقِتل،   وذهبا   ب�شرعة   اإلى   المعبد،   فوجداه   ي�شّلي  
 كما   كان   في   و�شعه   االأّول،   كاأنّ   �شيئا   لم   يحدث،   قبل   نزول   ال�شاعقة،  
 اإلى   اأن   و�شلنا .  فقال   له   الرئي�ش،   االأب   عمانوئيل   الجاجي :  ولو   يا   اأب  
 �شربل؟ !  ما   فيك�ش   طّفيت   ال�شرا�شف   والبدالت؟ !  فاأجابه :  يا   خيِّ   اأي�ش  
 بدي   طّفي؟ !  هب   طف   ما   في   �شي .  اأي   اأنّ   الحريق   حدث   ب�شرعة   البرق.  

 ولم   ي�شتطع   المقاومة  . وقد   بقي   في   �شالته . 

 -  جمنون   اإهمج      مر (20-1/5)

�شهد   بطر�ش   مو�شى :  كنت   اأ�شكن   مع   رجل   اإ�شمه   جبرائيل   يو�شف  
 �شابا   من   اإهمج،   فهذا   لما   تزّوج   طراأ   عليه   عار�ش   جنون،   اأّدى   به   اإلى  
 اأ�شواأ   االأعمال   حّتى   نّغ�ش   عي�شة   والديه  -  وقد   حدث   له   هذا   العار�ش  
ق   ثيابه    بعد   زواجه   من   ابنة   من   اإهمج   بالرغم   من   والديها  -  وكان   يمزِّ
 وي�شّب   وي�شتم،   ويخرج   عاريا   في   الحقول .  ذات   يوم   كان   بعيدا   عّني  
 قليال،   راأيته   عاريا   من   كلّ   ثيابه،   وبيده   م�شّد�ش   قد   �شّوبه   اإلى   �شدره،  
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 واأطلقه   عليه .  اإالّ   اأنّ   الر�شا�شة   زّلت،   فاأخطاأته .  فرك�شت   اأنا   اإلى   بيته،  
 فراأيته   يك�ّشر   حّبات   م�شبحة   امراأته   وي�شّب   دين   الوردّية .  واإذ   كنت  
 اإ�شبينه،   فقد   ن�شحت   ذويه   اأن   ياأخذوه   اإلى   االأب   �شربل .  وكانوا   يريدون  
 اأن   ياأخذوه   اإلى   مغارة   مار   اأنطونيو�ش   قزحّيا،   حيث   جرت   العادة   باأخذ  
 المجانين،   لح�شولهم   على   ال�شفاء .  وعمال   بن�شيحتي،   اأح�شر   جبرايل  
 عاريا   من   كلّ   ثوب .  وتعاوّنا   اأنا   وبع�ش   ذويه   عليه،   واقتدناه   مرغما  
 اإلى   محب�شة   مار   مارون .  وبو�شولنا   اأمام   كني�شة   المحب�شة،   تمّنع   عن  
 الدخول،   وعبثا   حاولنا   اإدخاله   اإليها .  فاأمره   االأب   ليباو�ش   اأحد   الحب�شاء  
 فلم   يطع .  فدخلت   اأنا   واأخبرت   االأب   �شربل   بالواقع،   فخرج   اإليه،   وانتهره  
 قائال :  اأدخل   اإلى   الكني�شة .  فدخل   دون   اأقلّ   ممانعة،   لكّنه   جل�ش   بدون  
 احت�شام .  فقال   له   الحبي�ش :  اإركع   منت�شبا .  فركع   مكتوف   اليدين   مثل  
 المالك .  فتال   الحبي�ش   االإنجيل   على   راأ�شه،   و�شّلى   عليه،   ف�شفي   حاال.  
 وعند   ال�شالة   نزلت   دموع   جبرايل،   ونظر   اإلى   اأهله   الحا�شرين   وقال:  

 اعطوني   ثيابي .  وخرج   من   الكني�شة   �شحيحا   عاقال . 

 - اإنّ   ابنك   حيّ     !   يو (50/4)

كان   يو�شف   اأنطون   جبرايل،   من   كفربعال،   مري�شا   والحّمى   عليه   منذ  
 ع�شرين   يوم   ال   يعي .  فرك�ش   جرج�ش   بطر�ش   الذي   كان   مكاري   الدير،  
 وهو   ابن   عم   المري�ش،   اإلى   المحب�شة   ليطلب   �شالة   االأب   �شربل،   والماء  
 المبارك   منه،   وقبل   اأن   ي�شل   اإليه   راأى   االأب   �شربل   على   الباب،   فبادره  
 هذا   بقوله :  على   مهلك،   فاإنك   حالما   ترجع   اإلى   البيت   ترى   ن�شيبك  
ب   وهكذا   كان .  فتعجَّ  المري�ش   مرتاحا   �شاحيا   جال�شا   في   فر�شته .  
 المكاري   كيف   اأنّ   االأب   �شربل   عرف   ق�شده،   قبل   اأن   يطلب   منه   �شيئا،  

 وكيف   اأي�شا   عرف   بارتياح   المري�ش . 
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    قّدا�سه   ذروة   حّبه27.    
كان   ي�شمع   كلّ   قدادي�ش   اإخوانه   الكهنة،   ولدى   نهايتها   يبتدئ   هو  
 بقّدا�شه؛   كان   يركع   ن�شبا   قبل   القّدا�ش   قرب   الباب،   في   ال�شتاء   على  
�ش   عند    طبق   ق�شب   منعا   للرطوبة،   وفي   ال�شيف   على   االأر�ش؛   كان   يقدِّ
�ش   يوم   االأحد   اأو    ال�شباح   في   اأّيام   ال�شغل،   وقبل   الظهر   ب�شاعتين   يقدِّ
 االأعياد؛   وكان   جمهور   غفير   ياأتي   ل�شماع   قّدا�شه   والفوز   ببركته،   وكان  
 يده�ش   الحا�شرون   لما   يرون   في   �شخ�شه   من   التاأّني   ودالئل   الخ�شوع،  
 متّمما   حركات   الذبيحة   ب�شوت   منخف�ش   وتهّيب .  وبعد   القّدا�ش   يركع  
 في   الكني�شة   ن�شبا   م�شتغرقا   في   ال�شكران .  وين�شرف   بعدها   اإلى  
 ال�شغل   في   الكرم .  وحياته   كّلها،   كانت   ا�شتعدادا   للقّدا�ش   و�شكرانا .  كان  
 دائما   كالمختطف   عند   دعوة   الروح   القد�ش،   فبعد   التقدي�ش،   ينظر  
با،   كاأّنه   ي�شاهد   عيانا   االإله   المتاأّن�ش    اإلى   القربان   االأقد�ش   اأمامه   ُمتهيِّ
 المحتجب؛   ويخاطب   �شخ�شا   عظيما   اأمامه   يراه   باأمّ   العين،   وعندما  
 يرفع   بيده   القربان   االأقد�ش   تاليا :  »   اأبو   دقو�شتو   «  يظهر   بمظهر   المتهلِّل  

 بالروح،   كاأّنه   ي�شاهد   اهلل   وجها   لوجه . 

 - كاملغناطي�س
�شهدت   مريم   �شمعون :  لّما   كنت   فتاة   كنت   اأجيء   من   اإهمج   مع   اأهلي،  
 فن�شمع   القّدا�ش   في   المحب�شة   كلّ   اأحد   وعيد .  وكّنا   ن�شمع   قّدا�ش   االأب  
 �شربل   غالبا،   وما   كنت   اأراه   اإالّ   في   القّدا�ش .  فعائلتنا   تقول   اإنّ   اأ�شل  
 تاأ�شي�ش   المحب�شة   من   اأخ   من   عائلتنا .  واإنّ   لنا   ميال   خ�شو�شّيا،   بل  
 ولعا   في   محب�شة   تذّكرنا   بعّمنا .  كذلك   في   ال�شيف،   كّنا   ن�شطاف   في  
 العويني   قرب   المحب�شة   حيث   ال   يوجد   كني�شة .  ف�شال   عن   اأنّ   قدا�شة  
 االأب   �شربل،   كانت   تجذب   النفو�ش   اإليها   كالمغناطي�ش .  فكانت   كني�شة  
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 المحب�شة   ال   تخلو   من   زّوار   عديدين   كلّ   اأحد   وعيد .  والذي   كان   يح�شر  
 مّنا   قّدا�ش   االأب   �شربل،   كان   يتاأّثر   جّدا،   وما   يعود   له   قلب   يخرج   من  
 الكني�شة،   خ�شو�شا   عند   تالوته   الكالم   الجوهريّ   فكان   ُيلّين   القلب  

ع   ب�شبب   البكاء).   بخ�شوعه   و�شوته   الحزين (المتقطِّ

  - هل   اأنت   تاأكل   خملوطة؟ ! 
كان   اأحد   الكهنة   يقّد�ش   في   المحب�شة   بعجلة،   تقّدم   االأب   �شربل   بعد  

 القّدا�ش   وقال   له :  لماذا   تعّجل   هكذا؟ !  هل   اأنت   تاأكل   مخلوطة؟ ! 

-تناويل   القربان       مر (22/14)
�شهد   الي�شاع   نكد :  ذهبُت   مع   والدتي   وردة،   فوجدنا   االأب   �شربل   في  
ل   يده.    المحب�شة .  فلم   ي�شاأ   الحبي�ش   اأن   يقابل   والدتي،   فطلَبْت   اأن   ُتَقبِّ
 فاأجابها   من   داخل   الكني�شة،   والباب   مقفل :  تناولي   القربان   المقّد�ش،  
 في   القّدا�ش،   فيكون   في   فمك   وقلبك   اإبن   اهلل   بالذات،   وهو   يكفيك.  

 وماذا   ينفعك   تقبيل   يدي   متى   ما   كان   اإبن   اهلل   في   قلبك؟ ! 
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قّدا�سه   االأخير  1.    
�شهدت   كفا   زوجة   العويني ...:  اأتيُت   في   االأحد   الثاني،   مع   بع�ش  
 ن�شوة   ل�شماع   القّدا�ش   في   كني�شة   المحب�شة .  ولّما   دخلناها،   وجدنا   فيها  
 االأب   �شربل   �شاجدا   ي�شّلي .  فا�شتف�شر   لنا   رجل   عن   الوقت   الذي   تقام  
 فيه   الذبيحة،   الأنّ   البرد   كان   �شديدا،   ال   يمكننا   االإنتظار .  فاأجابنا :  ال  
 تذهبوا   بدون   اأن   ت�شمعوا   القّدا�ش،   فاإنّ   االأب   �شربل   يحتفل   في   هذا  
 اليوم   بالقّدا�ش   قريبا   فانتظروه .  وبعد   انتظارنا   قليال،   لب�ش   االأب   �شربل  
 اأثواب   التقدي�ش،   وبداأ   بتالوة   الذبيحة   االإلهّية .  وقبل   اأن   يلفظ   كالم  
 التقدي�ش   عاوده   ذاك   العار�ش .  فُنِزعت   عنه   البدلة   وبقي   في   الكني�شة.  
 ولّما   عزمنا   على   الخروج   والذهاب   اإلى   بيوتنا،   قال   لنا   االأب   مكاريو�ش:  
 ال   تذهبوا  !  اإنّ   االأب   �شربل   حدث   له   وجع   قلب،   فمتى   ارتاح   يتمّ   القّدا�ش.  
 ولّما   ا�شتراح   نه�ش   وبداأ   بتكملة   الذبيحة .  وبعد   اأن   تال   كالم   التقدي�ش،  
 راأت   راحيل   اإبنة   يو�شف   �شابا،   وهي   فتاة   �شبّية،   طفال   جميال   مكان  
 القربانة   عندما   رفعها   الحبي�ش،   ف�شاحت   بخالتها :  اأنظري   يا   خالتي،  
 كم   هو   جميل   هذا   الطفل !  فاأ�شكتتها   خالتها ( كفا )  وا�شعة   يدها   على   فمها  

ر   الحب�شاء .    -اأي   فم   راحيل  -  لئالّ   يحدث   �شّجة   في   الكني�شة،   فيتكدَّ
وما   بلغ   اإلى   رفعة   الكاأ�ش   والقربان،   حيث   يتلو   الكاهن   ال�شالة   التي  
حّتى   عاوده   العار�ش   نف�شه   ب�شّدة.   ( يا   اأبا   الحقّ )      اأّولها »   اأَُبو   ْدُقو�ْشُتو   « 
 فا�شتمرّ   بدون   حراك،   مّدة   ب�شع   دقائق،   والكاأ�ش   والقربان   مرفوعتان  
 في   العالء،   فلحظ   االأب   مكاريو�ش   بغتة   اأنّ   لونه   قد   تغّير   وا�شفّر،   واأنّ  
 رجليه   قد   ت�شّمرتا   في   مو�شعهما   كاأنّ   العار�ش   عاوده .  فو�شع   االأب  
م   مرتجفا   وقائال   له :  اإرخِ   الكاأ�ش    مكاريو�ش   البطر�شيل   على   عنقه،   وتقدَّ
كا   بهما   اأ�شدّ   التم�ّشك،    والج�شد   من   يدك .  وكان   االأب   �شربل   متم�شِّ
 وهو   جامد   كال�شخر   بدون   حراك .  فكّرر   القول   عليه   اأّوال   وثانيا:  
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اأعطني   الج�شد .  اأتركه   ال   تخف.    اإرخِ   الكاأ�ش   من   يدك   يا   بونا   �شربل .  
 وبالجهد   الجهيد   فتَّح   اأ�شابعه   واأخذ   الكاأ�ش   منه   والقربان   وو�شعهما  
 على   المذبح،   واأجل�شه   على   مركعه   في   الكني�شة .  نظرنا   االأب   مكاريو�ش  
 بعد   وقوع   هذا   الحادث   فراأينا   وجهه   محمّرا   كالدم   وهو   يرتجف   من  
بينما   كان    الخوف .  ثمّ   بعد   اأن   ا�شتراح   قليال،   عاد   ليتّمم   الذبيحة .  
 يك�شر   الخبز   على   المذبح   قبل   التناول،   �شهقت   راحيل   بالبكاء .  ف�شاألتها  
 خالتها :  لماذا   �شهقتي ! ؟   فاأجابت :  اأال   ترين   الحبي�ش   يف�شخ   الولد   بيده ! ؟  
    فاأ�شكتتها   من   جديد،   وتابع   االأب   �شربل   قّدا�شه   كالعادة،   حّتى   �شعر  
 برجفة،   ووجع   قلب،   فنادى   االأخ   بطر�ش   جّواد   الم�شم�شاني   رفيقه   االأب  
م   اإليه،   ثمّ   رفع   البدلة   عنه    مكاريو�ش   الم�شم�شاني   الحبي�ش،   الذي   تقدَّ
 واأجل�شه   على   مركعه   في   الكني�شة؛   َف�شاأَلْت   كفا   االأب   مكاريو�ش   بعد  
 اأن   طال   جلو�شه :  هل   يمكنه   اأن   يعود   اإلى   اإتمام   القّدا�ش؟   فاأجابها :  ال  
 اأظّن،   فان�شرفت .  وبعد   اأن   ا�شتراح،   ثالثة،   جاء   ليكّمل   قّدا�شه .  وعاوده  
 العار�ش   عند   مناولة   الدّم،   فمنعه .  هنا   كم�ش   الكاأ�ش   ب�شّدة،   و�شّمه  
 اإلى   حاّفة   �شفتيه   واأ�شنانه .  وبقي   في   هذه   الحالة   حّتى   اأتى   رفيقه   االأب  
 مكاريو�ش،   و�شار   ي�شدّ   لكي   َيْنزع   منه   الكاأ�ش .  فانتزعه   منه   ب�شعوبة،  
 وكان   قد   �شرب   الدمّ .  َنزعوا   عنه   مالب�ش   التقدي�ش،   وحملوه   اإلى   المطبخ،  
 وكان   غائبا   عن   الحوا�ش،   ومع   ذلك   لم   يزل   يكّرر   كلمات   القّدا�ش .  اأبو  
 دقو�شتو   ثم :  يا   ي�شوع   ومريم   ومار   يو�شف؛   وو�شعه   رفيقه   على   بال�ش  
 �شعر   ليدفئه،   الأنّ   البرد   كان   �شديدا،   والثلج   متراكما   بعلو   متر   ونّيف.  
 فبقي   في   المطبخ،   ولّما   غّطوه   بلحاف،   كان   يلقي   اللحاف   بعيدا؛   وكان  
 لّما   يفيق   بع�ش   االأحيان،   من   غيبوبة،   فيقول : »   اأريد   اأن   اأقّد�ش،   اأعّدوا  
 لي   لوازم   القّدا�ش   «.  وكان   يقول   اأي�شا : »   يا   رّب   ارحمني « ،   ولم   يزل   يكّرر  

 هذه   الكلمات   مّدة   ال�شّتة   االأّيام   االأخيرة   من   عمره . 
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نت   لخدمته،   في   مر�شه   االأخير،   حّتى   �شهد   االأخ   فرن�شي�ش   قرطبا :  ُعيِّ
 وفاته .  جلَّ   ما   كان   ياأكل،   من   بعد   االإلحاح،   لقمة   خبز   مبلولة   اأو   قليل  
 من   �شوربة   الخ�شر   بزيت .  ورف�ش   بتاتا   الحليب   واللبن   واللحم  . وفي  
 كلّ   مّدة   مر�شه،   لم   يرفع   عنه   ال   االإ�شكيم،   وال   العباءة،   وال   الم�شح،   وال  
 الزّنار .  وكان   مالزما   حالة   واحدة   في   تلك   المّدة   متمّددا   على   بال�ش،  
 ال   يتململ،   وال   ي�شرخ،   وال   ي�شمع   منه   اإالّ   كلمة:    » يا ..  يا ..  يا ..  اهلل.  «   
 وكانت   �شفتاه   تتحّركان   متمتمة   بكلمات  ( �شريانّية)   لم   اأفهمها .  وعندما  
 كان   ُيفَهم   اأّنه   في   حاجة،   من   حاجات   الطبيعة  ( الخروج   اأو   البول )  كنُت  
م   له   الوعاء،   وحالما   اأرفع   عباءته،   كان   ي�شطرب   ويرفع   �شوته    اأقدِّ
 ويده   ال�شحيحة،   مظهرا   االإباء،   قائال :  ال .. ال .. ال   ..  فكنت   اأقول   له :  اأنا  
 اأخوك،   ال   تخف .  في�شكت .  واأرّتب   له   ق�شاء   حاجته .  وكانت   يده   تبارك  
 كلّ   من   يدخل،   ومن   يطلب   دعاه،   وكان   �شامتا   �شاكنا   ال   ي�شمع   منه  
 اأنين   وال   تململ،   بل   كان   متقّبال   م�شابه   ب�شبر   عجيب،   مع   ما   يقا�شي  
 من   هذا   المر�ش   اآالما   مبّرحة ...  متجّلدا   م�شلِّما   كلّ   الت�شليم   للم�شيئة  
 االإلهّية   وي�شتنجد   بالقّدي�شين   بطر�ش   وبول�ش،   المبنّية   على   اإ�شميهما  
 كني�شة   المحب�شة،   اإلى   اأن   بلغت   وطاأة   المر�ش   منتهى   ال�شّدة،   فغاب  
�شهد   العويني :  لّما   ُدعيُت   لعيادته   وتمري�شه،   وذلك   قبل    عن   الهدى .  
 وقوع   الوفاة   بيومين،   لم   يكن   �شاحيا   بل   غائبا   عن   الر�شد .  وكنت   األحظ  
 منه   بين   اآن   واآخر،   بع�ش   كلمات   تحتوي   على   ذكر   ا�شمي   ي�شوع   ومريم،  
 وا�شم   مار   يو�شف .  وكان   معي   ب�شاعاته   االأخيرة،   ح�شرة   الخوري   مخايل  
 اأبي   رميا   الذي   اأنا   ا�شتدعيته   لم�شاعدته   الروحّية،   واأخذ   بركته .  وبقينا  
 عنده   اأكثر   ليل24    - 23   ك1�شنة   1898 .  وبعد   عودتنا   اإلى   بيوتنا   عند  
�شهد   الخوري   رميا :  كان    ال�شباح   رجعنا   قرب   الظهر   اإلى   المحب�شة .  

اأّيامه   االأخيرة2.    
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 يرّدد،   بحّبه   الملتهب،   كلّ   مّدة   وجودي   عنده :  اأبو   دقو�شتو .  وا�شم   ي�شوع  
 ومريم   ومار   بطر�ش .  ولم   يكن   يكتفي   بالكلمة   االأولى   من   باعوت   مار  
 يعقوب،   بل   يقوله   كّله   اأو   اأكثره،   مّرات   متوالية .  واأنا   كنت   اأقراأ   له   �شلوات  
 المنازعين .  وياأمر   القانون : »   اإن   طال   مر�ش   الحبي�ش   فاإّما   اأن   يعاد   اإلى  
 الدير،   واإّما   اأن   ينقطع   عن   اأكل   اللحم،   ويقتبل   الموت   نظير   حبي�ش  
 حقيقيّ « .   لذا   عندما   اأمر   الدكتور   نجيب   بك   الخوري   اأن   يعطى   له   �شيء  
 من   مرق   اللحم،   لتتقّوى   قواه   المنحّطة،   لم   ي�شاأ   اأن   يتناول   المرق   بعدما  
 �شمَّ   رائحتها .  وعند   النف�ش   االأخير   �شرخ   العويني   باالأب   مكاريو�ش :  اإرفع  
 يدك   وامنحه   الحّلة .  فما   ا�شتطاع   رفعها   من   كثرة   البكاء   على   فقده،  
 فخرج   خارجا   وبداأ   ي�شهق   باكيا،   واأبى   التقّدم   اإليه،   وظلّ   واقفا   بعيدا،  
 واأغمي   عليه   من   �شّدة   البكاء،   فناب   عنه   الخوري   رميا   بواجب   المحّبة  
 نحو   المنازع،   وكان   مغتبطا،   للحظ   الفريد   الذي   ح�شل   عليه،   بخدمة  
وكان   حا�شرا   في   �شاعة    نزاع   هذا   القّدي�ش،   واأعطاه   الحّلة   االأخيرة .  
 نزاعه   االأخير   الخوري   مخايل   رميا،   ووكيل   الدير،   و�شابا   العويني،   واالأخ  
 فرن�شي�ش   قرطبا   واالأخ   بطر�ش   الم�شم�شاني .  فقال   له   الوكيل :  هل   تريد  
 اأن   ندعو   لك   الطبيب   من   جبيل؟   فاأوماأ   براأ�شه   اأن :  ال .  ثم   اأ�شلم   روحه  
 وهو   يقول :  يا   رب   في   يديك   اأ�شتودع   روحي،   يوم   ال�شبت   في   24   كانون  

 االأّول   �شنة 1898  ،   ليلة   عيد   الميالد .  
نحو   القبر3.    

وبات   االأب   �شربل   ليلة   عيد   الميالد   �شنة   1898   في   الكني�شة .  وكان  
 يقول   ال�شاهر   لالآخر :  اإذا   كنا   نحن   ت�شايقنا   هنا   من   ليلة   واحدة   في   هذا  
 ال�شتاء   القا�شي،   فكيف   ا�شتطاع   اأن   يعي�ش   في   هذه   المحب�شة   23   �شنة؟!  
 هنيئا   له !  اإّنه   يالقي   االآن   اأمام   اهلل   اأجر   ا�شت�شهاده   العجيب   المتوا�شل .  
اإنّ   الثلوج   المتراكمة   كانت   قد   قطعت   الطرق،   وتراكمت   مترا   ومترين  
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 في   بع�ش   االأماكن،   وكان   الرهبان   محتارين   يقولون :  هل   يمكننا   غدا   اأن  
 ننقل   جثمان   االأب   �شربل   اإلى   مقبرة   الدير،   في   هذا   الطق�ش   ال�شديد  
 الق�شاوة   والكثير   الثلج؟   وهل   يمكننا   اأن   ننعي   االأب   �شربل   اإلى   الجوار  
 في   هذه   الحالة؟ فكاأنّ   مالئكة   اهلل،   الذين   �شبق   فب�ّشروا   في   تلك   الليلة  
 رعاة   بيت   لحم   بميالد   مخّل�ش   العالم،   هم   اأنف�شهم   ب�ّشروا   في   القرى  
 المجاورة   لعّنايا   باأن   قد   ولد   في   ال�شماء   االأب   �شربل !  فبّكر   �شّكان   دير  
 مار   مارون   وال�شركاء،   و�شّكان   القرى   المجاورة،   فراأوا   الثلج   يت�شاقط.  
 فظّنوا   اأّنهم   لن   ي�شتطيعوا   الو�شول   اإلى   المحب�شة،   والم�شاركة   بنقل  
 جثمان   االأب   �شربل   اإلى   دير   مار   مارون .  واعتقدوا   اأنّ   من   في   المحب�شة  
 �شي�شطرون   اإلى   دفن   االأب   �شربل   في   �شحن   كني�شة   المحب�شة   نف�شها.  
 تدّثر   بع�ش   ال�شركاء   بالثياب   ال�شتوّية،   ولّفوا   روؤو�شهم   بكوفّيات   لم   تترك  
 ظاهرا   من   الروؤو�ش   اإالّ   العيون .  وانتعلوا   الجزمات   التي   تبلغ   الركب.  
 وحمل   كلّ   واحد   منهم   رف�شا   لجرف   الثلج   بجراأة   نادرة،   لي�شلوا   اإلى  
 قّدي�شهم   ليحملوه   وينقلوه   اإلى   الدير .  وعند   ال�شاعة   الثامنة   تجّمع   ق�شم  
 من   ال�شّبان   في   المحب�شة،   وعند   التا�شعة   جيء   بمحمل   وهو   عبارة   عن  
  3 األواح   ت�شّمَرت   على   خ�شبات   بارزة   من   الجانبين   لتكون   محامل   على  
 اأكتاف   الحاملين   وفر�ش   عليها   بال�ش .  وجاء   االأب   مكاريو�ش   الحبي�ش  
 والرهبان   واالإخوة   وحملوا   الجثمان   وو�شعوه   على   المحمل  . وحمله   االأب  
 مكاريو�ش   والدموع   تذرف   من   عينيه .  وحمل   معه   الرهبان   وال�شّبان   على  
 اأكتافهم،   وهّموا   باالإنحدار   من   المحب�شة   اإلى   دير   مار   مارون   على   طريق  
 وعرة   كان   ال�شّبان   قد   فتحوها،   وت�شاقط   الثلج   يهّدد   ب�شّدها   مجّددا .  
وكان   الجمهور   متخّوفا   من   �شقوط   المحمل،   بجثمان   االأب   �شربل،   على  
 الطريق   من   �شعوبة   ال�شير   عليها   ومن   ت�شاقط   الثلوج .  فقال   لهم   االأب  
 مكاريو�ش   الحبي�ش :  اأم�شوا   على   خيرة   اهلل !  ال   تخافوا   فاالأب   �شربل  
ل   لنا   الطريق !  فلّما   حملوه   وخطوا   به   خارج   المحب�شة،   نحو   الدير،    ُي�شهِّ
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 انق�شعت   الغيوم   اأمامهم،   وظهرت   ال�شم�ش .  بينما   كان   وراءهم   الثلج  
 مت�شاقطا !  و�شار   الحاملون   بالمحمل   وهم   ال   ي�شعرون   بتعب   وال   بم�شّقة  
 كاأنّ   الطريق   مفرو�ش   بري�ش   النعام   وكان   الجمهور   يقول :  اأعجوبة   من  
 عجائب   االأب   �شربل !  ونقلوه   اإلى   الدير،   وهناك   و�شعوه   في   الكني�شة   على  
 نع�ش   ح�شب   عادة   الرهبان .  وكان   الرئي�ش   غائبا .  اأقيم   الجّناز   في   الدير،  
 ولم   يكن   حا�شرا   �شوى   الرهبان   وال�شركاء   ب�شبب   الثلوج   المتراكمة،  
 ومتاولة   من   حجوال   وجوارها،   هوؤالء   ح�شروا   تبّركا   واحتراما؛   فكانوا  
لون   يديه،   وياأخذون   من   ثيابه،   و�شعر   لحيته،    يركعون   اأمامه،   ويقبِّ
 نتفا،   ليحملوها   اأو   ي�شعوها   في   بيوتهم   كبركة  . فكانت   الحفلة   ب�شيطة،  
 لكّنها   موؤّثرة   جّدا .  وكان   الحا�شرون   يرّددون   كلمة   الكتاب   المقّد�ش :  
كريم   لدى   الرّب   موت   اأ�شفيائه؛   ولم   يوؤبَّن   االأب   �شربل،   فكاأن   االأب  
اإتماما   لحياته   المليئة   بالتوا�شع .     �شربل   اأراد   اأن   يموت  »   على   ال�شكت   «  
وانحدروا   اإلى   المقبرة   وكان   االإفريز،   داخل   المقبرة   خاليا   من  
 العظام   والجماجم؛   فكلّ   العظام   الكثيرة،   نقلت   وجمعت   لزاوية  
 في   المدفن؛   فو�شعوا   لوحين   فوق   الحجارة،   وقطعة   من   ب�شاط  
وو�شعوا   جثمان   االأب   �شربل   ملفوفا   بعباءته .  وكان    �شعر   ماعز .  
 عندئذ   فّكه   االأ�شفل   مربوطا   بمنديل   اإلى   راأ�شه،   ليظلّ   فمه  
  منطبقا .  فَنزع   اأحد   العلمانّيين   المنديل،   وبقي   فمه   مفتوحا.  

     ونحن   قلنا   التراب   للتراب،   وجميع   الذين   كانوا   حا�شرين   دفنه،  
 قالوا :  هنيئا   له   فهو   قّدي�ش   راح   على   ال�شماء   بثيابه .  بكاه   االأب   مكاريو�ش  
 باأحرّ   الدمع،   ولكثرة   حزنه   عليه   ظهر   له   في   الحلم   اأّنه   بحالة   �شعيدة  
 في   ال�شماء !  وكان   هذا   االأب   الفا�شل   يقول :  اأنا   ل�شت   م�شتحّقا   اأن   اأكون  

 في   هذه   المحب�شة   التي   عا�ش   فيها   االأب   �شربل   القّدي�ش ! 
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نور   القيامة4.    
من   بعد   دفنه،   منذ   الليلة   االأولى،   كّنا   �شهد   بع�ش   �شركاء   الدير :  
 ن�شاهد   المقبرة   من   بيوتنا   المقابلة   الدير،   على   م�شافة   ع�شر   دقائق  
 �شوب   الجنوب،   �شوءا   المعا،   يختلف   عن   االأ�شواء   العادّية،   ي�شبه   �شوء  
 الكهرباء،   يظهر   ويختفي،   ولو   مهما   بقينا   ننظر   اإليه،   يبقى   على   وتيرة  
 واحدة،   فقال   البع�ش   بادئ   االأمر،   قد   يكون   ذلك   برقا   !  وكّنا   ن�شاهد   قّبة  
 الدير،   وحائط   الكني�شة   ال�شرقّي،   المحاذي   للمقبرة،   كّله،   اأح�شن   مّما  
 نراه   في   النهار .  وكّنا   ناأتي   اإلى   الدير،   ونخبر   الرهبان،   فال   ي�شّدقوننا!  
 وما   كان   يعيرونا   التفاتا !  ولّما   اأخبرنا   الرئي�ش   لم   ي�شّدق !  وذهب  
 الرئي�ش،   الق�ش   اأنطونيو�ش   الم�شماني،   اإلى   بيت   طّنو�ش   �شحادة   المقابل  

 للدير   من   الجهة   الجنوبّية،   وراأى   بنف�شه  . 

- بهرني   االب   �سربل

وفي   اإحدى   الليالي،   في   اآخر   ال�شهرة،   اأمر   الرئي�ش   االأخ   بطر�ش   
 م�شم�ش،   باأن   ي�شتقي   له   ماء   لل�شرب   من   العين   الواقعة   خارج   الدير،  
 فاأخذ   جّرة   �شغيرة   وقنديال   وخرج .  واأبطاأ   اأكثر   من   ثلث   �شاعة،   مع   اأن  
 الم�شافة   كّلها   ال   يقت�شي   لها   اأكثر   من   خم�ش   دقائق .  فلّما   اأبطاأ   كثيرا  
 فتحوا   اليوان   ال�شرقّي،   المطلّ   على   العين،   وناَدوه .  فاأجاب   من   قرب  
 المقبرة :  قد   ظهر   لي   االأب   �شربل   على   �شبه   كوكب،   وما   عدت   اأقدر  
 اأن   اأرجع   الأّنه   قد   انطفاأ   ال�شو   الذي   كان   معي   فحملوا   اإليه   فانو�شا،  
 فراأوه   جال�شا   على   باب   المقبرة،   وثيابه   ملّطخة   بالوحل   والجّرة   في   يده  
 �شليمة،   وهو   يرتجف .  وق�ّش   عليهم،   اأّنه   حين   كان   نازال   من   العين،   طلع  
 عليه   من   باب   المقبرة   �شهب   نار   بهيئة   كوكب   مختلف   االألوان   فبهره،  

 و�شقط   على   االأر�ش . 
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- وبالحال   فارقته   اأوجاعه   كّلها ! 
كان   طّنو�ش   �شحادة   من   اإهمج،   �شريك   الدير   واأجيره   يخدم   بقرات  
 الدير،   م�شابا   باألم   في   زالعيمه   وخا�شرته   وكتفيه؛   وتعالج   مّدة   نحو  
 �شبع   �شنوات   من   العويني   وغيره،   فلم   ينجح   به   عالج .  فمرّ   عليه،   ذات  
 يوم،   جمهور   من   الزّوار   القادمين   من   قرطبا،   لزيارة   �شريح   االأب  
 �شربل،   اإ�شت�شفاء   من   اأمرا�شهم  . ف�شحك   طّنو�ش   المذكور،   هازئا   من  
ال   فاأجابه   االأخ   اليا�ش   المهريني   ومن   معه   في   زراعة   الب�شل :    ذلك .  
 تقل   هكذا .  فكّرر   كالمه   االأّول   اأي :  يا   قليلي   العقل   اأي   متى   �شار  
قال   له   ولّما   تكاثر   القادمون   الطالبون   �شفاعته .    �شربل   قّدي�ش؟ !  
 البع�ش   �شلِّ   لالأب   �شربل   ي�شفيك .  فقال   لهم :  اأاأطلب   ال�شفاء   من   هذا  
 المجدوب؟   ال   اأعتقد   بقدا�شته !  بل   اأطلب   من   جح�شتنا،   وال   اأطلب   منه  
 !فقامت   اإليه   امراأته   ت�شتمه   بقولها   له :  يا   كافر !  وبعدما   رجع   من   الحقل  
ى   البقرات،   تخايل   له   اأّنه   يرى   �شبحا   اأمامه،   فاقترب   منه،   فاإذا   هو    وع�شَّ
:  ماذا    الحبي�ش   وفي   عنقه   بطر�شيل،   بوجه   عاب�ش،   وبيده   عكاز؛   فقال   له 
 كنت   تقول   عّني   في   الحقل   اليوم؟   وو�شع   يده   على   عنقه .  فاأجابه  
 م�شطربا :  لم   اأقل   �شيئا،   بل   كنت   اأمزح،   لكن   دخيلك   ا�شفيني !  وارتمى  
 عليه   �شارخا :  يا   اأبانا   دخلك،   فلطمه   بعكازه،   حيثما   كان   ي�شعر   بال�شيقة  
 والوجع .  فاأح�ّش   باألم   من   �شربته   في   خا�شرته،   وفي   �شدره   عند   كلّ  

 وخزة،   وتوارى   عنه .  وبالحال   فارقته   اأوجاعه   كّلها  . 

  - محمود   حماده

وحدث   اأن   ح�شر   في   8   �شباط،   ع�شّية   عيد   مار   مارون   �شفيع   الدير  
 مدير   ناحية   المنيطرة   في   طورزّيا،   ال�شيخ   محمود   حماده،   �شيعيّ   من  
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 علمات،   ومعه   بع�ش   عنا�شر   من   الدرك،   وغايته   البحث   عن   بع�ش  
وكان   بين   هوؤالء    االأ�شقياء،   الفاّرين   من   وجه   الحكومة،   من   حجوال .  
 العنا�شر   عن�شر   م�شيحيّ   كاتب   للمديرّية   معهم   يدعى   عبداهلل   معّو�ش؛  
 فظنّ   اأّنهم   مختبئون   باالحراج   المجاورة   للدير،   فربطوا   خيولهم   في  
 العويني،   وتوّجهوا   لناحية   الدير   ليال؛   ولّما   و�شلوا   اإلى   مكان   قريب   من  
 الدير،   وكانت   ليلة   ممطرة   مظلمة،   ما   عاد   اأمكنهم   موا�شلة   ال�شير  
 اإلى   حجوال،   فرجعوا   اإلى   جهة   الدير .  ولّما   اأطّلوا   عليه   من   بعيد،  
 راأوا   نورا   يبدو   اأّوال   �شئيال،   ثمّ   ي�شعّ   ويلمع   �شبه   الكوكب   قرب   باب  
  الدير   �شرقيّ   كني�شته   ليال،   يتالأالأ   مرتفعا   على   �شكل   دائرة   ثم   يغيب .  
فظنّ   اأّوال   اأنّ   االأ�شقياء   مختبئون   هناك،   وتلك   عالمات   منهم   يتخابرون  
م   خيرا   بالقب�ش   على   االأ�شقياء   بالدير .  وعند   و�شوله    بها،   فتو�شَّ
 للدير،   اإختفى   النور  ! وكان   قد   طّوق   الدير   بعنا�شره .  فاأ�شرعوا   اإلى  
 حيث   �شاهدوا   النور،   فلم   يجدوا   �شيئا .  فقرعوا   باب   الدير؛   فجاوبهم  
 من   الداخل   االأخ   بطر�ش   ميفوق:  »   البّوابة   مقفلة،   وال�شاعة   متاأّخرة،  
 والرهبان   نيام .  لي�ش   وقت   �شيافة .  «  فقالوا : »   اإفتح   لنا،   ومتى   عرفتنا   ال  
 ت�شارعنا !  «    ولّما   ُفِتح   لهم،   �شاألوا   وفّت�شوا،   فلم   يجدوا   �شوى   �شكان   الدير  
 !و�شمع   ال�شركاء   قرعا   على   بّوابة   الدير   في   �شاعة   متاأّخرة   من   الليل،  
 فاأتوا   ليروا   ما   الداعي   اإلى   ذلك،   فراأوا   بو   �شبتا،   مدير   الناحية   ال�شيعي  
 ال�شيخ   محمود   حماده   ومعه   خم�شة   عنا�شر .  فاجتمعوا   كّلهم   في   غرفة  
 وكيل   الرئي�ش   االأب   مارون   م�شم�ش .  ف�شاأل   المدير   الرهبان  : لماذا   لم  

 تفتحوا   لنا   حاال؟  
-اأجابوا  : الأّنا   كّنا   نياما.  

 -  قال :  كيف   اأنتم   نيام؟   واأنا   مع   اأنفاري   �شاهدت   النور   من   الجهة  
 ال�شرقّية،   قرب   البّوابة   مّرات   يظهر   ويغيب،   داللة   على   اأّنه   يوجد   في  

 الدير   من   كان   م�شتيقظا. 
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-  فقالوا :  عندنا،   حيث   راأيت   النور،   مقبرة   مدفون   فيها   حبي�ش  
  هو   االأب   �شربل .  وال�شركاء   وغيرهم   راأوا   نورا   فوق   المقبرة   في   بع�ش  

 الليالي   !  
- فاأجابه   ال�شيخ   محمود :  واهلل !  باأّول   فر�شة   ت�شحّ   لي   �شاأخبر   غبطة  
 البطريرك   بهذه   الم�شاألة !  واأن�شرها   في   الجرائد !  فاإّني   اأنا   قد   عرفت،  
 بموت   مطارين   وبطاركة،   ومررت   بقبور   كثيرين،   وما   �شاهدت   مثل   هذا  

 الم�شهد   الذي   بهر   اأعيننا  ! 

�شهد   بع�ش   رهبان   الدير :  في   ليل   اليوم   التالي،   لمجيء   محمود   حماده  
 اإلينا،   نزلت   اأنا     (االأب   علوان )  واالأخ   اليا�ش   المهريني،   و�شابا   العويني،  
وفتحنا   القبر،   فوجدناه    ومكاري   الدير .  وكان   الرئي�ش   في   جبيل   .  
 مليئا   بالماء،   اإلى   م�شتوى   اللوح،   المرتكز   على   حجرين،   الذي   كان  
واأر�ش   القبر   الترابّية،   كانت   متوّحلة   جّدا.    عليه   جثمان   االأب   �شربل .  
وكان   الم�شلح   ثوبا   مهترئا،    ووجدنا   الجثمان   ملفوفا   بم�شلح   رهبانيّ .  
    فهو   كراهب   نائم   على   ظهره،   جامع   يديه   على   �شدره   وهو   �شحيح  
 �شالم،   ولكنّ   الدلف   كان   ي�شقط   على   وجهه،   من   �شقف   المقبرة،   ومن  
 �شالل   مزراب   الكني�شة،   ومزراب   �شطح   الدير؛   فاأّثر   على   لحيته   واأنفه  
 و�شفتيه،   باأن   اقتلع   ق�شما   من   ال�شعر   وثغر   اللحم؛   ولكنّ   عينه   اليمنى  

ة   قليال،   وخائرة   نوعا   عن   االأخرى   واأُتِلفت.    مبي�شّ

لن   تدع   �سفّيك   يرى   ف�سادا   مز(10/16)5.    
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خارج   المقبرة  6.    
�شدر   اأمر   غبطته   برفع   الجّثة   من   المقبرة   وو�شعها   بمحلّ   منفرد  
 ال   يزورها   اأحد   البّتة .  ففتحت   المقبرة   ثانية،   واأخرجت   الجّثة   من  
 مو�شعها،   ثمّ   و�شعت   في   �شحن   الكني�شة   على   االأر�ش   اإلى   ال�شباح .  
�شهد   االأب   فرن�شي�ش   ال�شبريني :  في   الليل   زار   االأخ   اليا�ش   المهريني  
 ح�شب   عادته   القربان   ن�شف   الليل،   وبعد   تالوة   الم�شبحة   الوردّية  
 و�شلوات   الزيارة،   جاء   اإليّ   م�شرعا،   واأيقظني   قائال،   وهو   يرتجف:  
 نظرت   �شيئا   غريبا   لم   اأره   في   حياتي   قّط،   قم   وانظر .  اأال   وهو   نور   يتدّفق  
 من   باب   بيت   القربان،   ويطوف   حول   جّثة   االأب   �شربل،   ثمّ   يتعالى   اإلى  
 الثرّيا،   ويعود   اإلى   بيت   القربان .  فاأ�شرعت   معه   اإلى   الكني�شة   فلم   اأرَ  
 �شيئا .  فاأخذت   في   الجدال   معه،   فاأخذ   يوؤّكد   لي،   ويدّلني   باإ�شبعه،   كمن  
 يرى   �شيئا   عيانّيا   ماثال   اأمامه .  ويوؤّكد   الكثيرون :  لّما   رفعت   جّثة   االأب  

 �شربل   من   المدفن،   لم   يعد   يظهر   ذاك   النور   على   القبر . 

اأ�شعدناه   من   »   المنب�ش   «   وقبل   اأن   ن�شع   الجثمان   في   �شهد   رهبان :  
 مدفنه   اإلى   �شطح   الكني�شة،   وو�شعناه   هناك   في   تابوت   معّر�ش   لل�شم�ش،  
 الأّنه   عندما   اأخرجناه   من   قبره   كان   كّله   مرّطبا،   فاعتقدنا   اأن   ال�شم�ش  
 تن�ّشفه .  وكان   في   ذلك   اليوم   �شم�ش   حاّدة .  وعند   الم�شاء   ن�ّشف   قليال  
 فغّيرنا   له   الثياب،   وو�شع   في   تابوت   خ�شب   ب�شيط   دون   غطاء،   في   محلّ  
 �شغير،   واقع   في   اأعلى   جدار   الكني�شة   ال�شمالّي،   بين   العقد   والحائط  
 الخارجيّ   عند   راأ�ش   الدرج،   المعدّ   لو�شع   الفحم   ال�شروريّ   لخدمة  
 القّدا�ش،   ولالألب�شة   الكن�شّية   القديمة .  وي�شّمى   هذا   المحّل  »   منب�شا « ؛  

في  »المنب�س «    7.    
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 و�شدّ   المدخل   بحجر   وطين .  وكان   يخرج   من   الجّثة   في  »   المنب�ش   «  دم  
 وماء   بغزارة،   وي�شيل   على   الدرج   وينت�شر   في   الكني�شة   ب�شّدة؛   وتت�شاعد  
 رائحة   الدم،   فت�شايق   الرهبان؛   وما   كان   ينبعث   منها   رائحة،   اإالّ   بعد  
 خروجها .  وكان   النا�ش   ياأتون   اأفواجا   من   جهات   عديدة،   وكانوا   يلّقبونه  
 بالقّدي�ش .  وما   كان   ي�شمح   لهم   الرهبان،   اأن   يزوروا   جّثته   في  »   المنب�ش  «.  
  وجاء   مّرة   ولد   اأخر�ش   مع   اأبيه،   من   جهات   الفتوح،   وكانت   جّثة   االأب  
 �شربل   مو�شوعة   في  »   المنب�ش « ،   فاأ�شعد   الرهبان   الوالد   مع   ولده   اإلى  
 حيث   الجّثة،   اإجابة   الإلحاحه   ال�شديد .  ولّما   انتهى   اإليه،   جثا   و�شّلى  
 ولم�ش   يد   القّدي�ش   مع   اإبنه   وقّبالها .  ورجعا   وفيما   هما   منحدران   على  
 الدرج   المعتّم،   �شرخ   الولد   االأخر�ش   خائفا :  اأبي،   دخلك   هّديني  . ف�شرخ  
 الوالد   قائال :  ال�شكر   لك   يا   قّدي�ش   �شربل .  وبقيت   الجّثة   في  »المنب�ش «   

   نحو   �شنتين،   اإلى   اأن   نقلت   اإلى   غرفة   منفردة،   قرب   بّوابة   الدير . 

�شهد   االأب   يو�شف   الكفوري :  بعد   و�شولي   بيومين   �شّلمني   الرئي�ش  
 جثمان   االأب   �شربل،   ففتحُت   التابوت   الذي   لم   يكن   محكم   القفل،  
 فوجدُت   االأب   �شربل   باأثوابه   الرهبانّية .  و�شعرُت   برائحة   غير   كريهة  
 وغير   مقبولة،   ووجدُت   الجّثة   محفوظة   �شليمة   كاأّنها   جّثة   راهب   مّيت   من  
 �شاعة .  وبعد   ثالثة   اّيام   اأنزلُته   من   المدرج   وو�شعُته   في   غرفة   �شمالّية  
 غربّية .  ومن   هنالك،   كنُت   في   الليل   اأحمل   الجّثة،   مع   االأخ   اإيجيديو�ش  
 التّنوري،   واأ�شعها   على   �شطح   الدير   عريانة،   ق�شد   تعري�شها   للهواء،  
 ليجّف   الدمّ   الذي   كان   ير�شح   بغزارة   من   ظهره   وخا�شرتيه :  وهذا  
 الدمّ   كان   غزيرا   جّدا .  فاأنا   كنُت   اأ�شع   تحت   الجّثة   واألّفها   ب�شر�شفين  

بيد   االأب   يو�سف   الكفوري8.    
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 اأبي�شين،   فكلّ   يوم   اأغّيرهما   فاأراهما   مبّللين   بالماء   والدمّ   كثيرا،  
 وعليهما   ظاهرة   بقع   الدمّ   الذي   كان   اأكثر   من   الماء .  وندر   اأن   يبقى  
 ال�شر�شفان   يومين   بال   تغيير .  وكنُت   اأرى   الجّثة   تر�شح   عرقا   لزجا   من  
�ش   الجّثة   للهواء   في   الليل   نحو   اأربعة   اأ�شهر؛    كلّ   م�شاماتها .  وبقيُت   اأعرِّ
 والهواء   ال�شرقي   النا�شف   الذي   كان   يجّفف   االأر�ش،   واأحيانا   يوؤّثر   في  
 االأ�شجار   الحّية،   لم   يوؤّثر   في   الجّثة،   بل   بقيت   على   حالتها؛   وكان   يعثر  
 بها   بع�ش   الرهبان   فيرتعبون؛   وكنُت   اأفعل   ذلك   براأي   نف�شي،   الأنّ   الرئي�ش  
 كان   متغّيبا   بين   ال�شرود   وال�شواحل،   في   اأمالك   الدير .  ولّما   راأيُت   ن�شح  
 الدمّ   من   �شدره   بكثرة،   لم   يوقفها   التعري�ش   المتوا�شل   للهواء   النا�شف،  
 على   �شطح   الدير،   مّدة   تقرب   من   اأربعة   اأ�شهر،   من   اأواخر   الربيع   اإلى  
ل   اإلى    اأواخر   ال�شيف،   فّكرُت   في   نزع   اإمعاء   هذه   الجّثة،   لعّلي   اأتو�شّ
 اإيقاف   ن�شح   الدّم،   الذي   كان   ي�شغلني   يومّيا،   لتغيير   �شر�شفين .  والحّجة  
 اأنّ   مقبرة   الدير   تت�شّرب   اإليها   المياه   ال�شّيما   في   ال�شتاء،   وحيث   اأنّ   االأب  
 �شربل   دفن   فيها   اإّبان   ال�شتاء .  وكانت   الجّثة   غائ�شة   في   المياه،   فظننُت  
بة   ماء،   فاعتقدُت   اأّنه   اإذا   رفعت   ينقطع    اأنّ   المعدة   و�شائر   االأح�شاء   ُمت�شرِّ
 الر�شح .  �شاورُت   العويني   فقال   لي :  ال   اأتجا�شر   على   م�ّش   جثمان   االأب  
 �شربل،   الأّنه   كان   ي�شنع   عجائب   في   حياته،   فاأخ�شى   اأن   ي�شربني   بموت  
 اأوالدي .  فقلُت   له :  نحن   ال   نق�شد   ِبَنزع   اإمعائه   اإهانته،   ولكن   اإيقاف   هذا  
 الدمّ   فاأطاعني؛   وتعاهدنا   اأن   ال   نبوح   بهذا   ال�شرّ   الأحد؛   فدخلُت   برفقة  
 �شابا،   و�شقّ   ب�شكينة   بطن   الجّثة   من   جهة   الخا�شرة   تحت   االأ�شالع،  
 ومدّ   يده،   واأخرج   االأمعاء :  الكر�ش   والم�شارين،   فاإذا   بهما   ككر�ش  
 وم�شارين   خروف   مذبوح   في   تلك   ال�شاعة،   الأّني   راأيت   بهما   الفرث  
 التي   توجد   عادة   في   اإمعاء   الحيوانات   بعد   ذبحها .  ولكن   ال   اأثر   للف�شاد  
 اأو   للدود   فيها .  ورائحتها   كرائحة   الن�شح   الذي   ين�شح   من   الجّثة،   وال  
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 اأذكر   اأّني   �شعرت   برائحة   كريهة .  فو�شعُت   تلك   االأمعاء   ب�شفيحة   كاز؛  
 ووجدنا   القلب،   والرئتين،   والكبد،   والمرارة   �شليمة،   كالمعالق   الذي  
 يرى   �شليما،   في   جوف   خروف،   عندما   يذبح   حاال .  الماء   الملّون   بالدم،  
ط   منه   بكثرة؛   وحملناها   اإلى   خربة   كني�شة   بال   �شقف   ت�شّمى   مار    ينقِّ
 جرج�ش .  وهنا   حفرنا   في   الزاوية   ودفناها،   وكان   ليال؛   وطمرُت   التنكة  

 مغّطاة  . 

حملت   عاطفة   االإيمان   الموؤمنين   على   الحجّ   اإلى   دير   عّنايا،  
  م�شيا   على   االأقدام،   من   م�شافات   تزيد   عن   الخم�شين   كلم .  وبين  

الزائرين :  الن�شاء   واالأطفال   والمر�شى   والفقراء،   الذين   ما   كان   بو�شعهم  
 اأن   ينتقلوا   على   ظهور   الدواب،   بل   على   اأرجلهم   لفقرهم .  ومنهم   من  
 كان   ي�شير   اإلى   عّنايا   حفاة،   ليرحمهم   اهلل،   ويمنّ   عليهم   ب�شفاء   مري�ش  
،   اأو   من   عاهة   مزمنة   كالعرج   اأو   ال�شمم    لهم،   اأو   من   داء   م�شتع�شٍ
 اأو   ال�شلل .  وكان   الزّوار   يبلغون   اإلى   دير   عّنايا،   بعد   م�شيرة   يومين   اأو  
 ثالثة   منهوكي   القوى،   وال   يجدون   ماأوى   ياأويهم،   والدير   في   بّرّية.  
 وقد   ُحّرم   دخول   الن�شاء   اإليه،   حّتى   اإلى   الكني�شة .  ولم   يكن   فيه   محلّ  
 لقبول   الغرباء،   اإالّ   قبو   مظلم   على   يمين   الداخل   اإلى   الدير   من   بّوابته  
  الوحيدة   الواقعة   في   الطابق   االأ�شفل .  وكان   القبو   يدعى   المْنزول   اأو 
 الم�شافة .  فكان   الزّوار   يْنزلون   في   تلك   الم�شافة،   فيدخل   الذكور   اإلى  
 كني�شة   الدير،   واالإناث   كنّ   يبقين   في   المْنزول،   وكنّ   ي�شمعن   القّدا�ش  
 بوقوفهنّ   عند   نافذة   الكني�شة،   اأ�شوة   بما   كانت   تعمل   ن�شاء   ال�شركاء   في  
 عّنايا .  كان   الزّوار   من   الذكور   يلّحون   ليروا   جثمان   االأب   �شربل   ويتبّركوا  
 بلم�شه،   فكان   الرهبان   يجيبونهم :  م�شتحيل !  بما   اأن   الجثمان   مدفون  

الَمْنزول9.    
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والبطرك   منع   عليهم   تعري�شه   اإلى   اأنظار   الموؤمنين    في    » المنب�ش   « . 
 خوفا   من   اإداء   العبادة .  فكان   الزّوار   الذكور   يجثون   عند   الدرجة   االأولى  
اأو   الكني�شة   بقرب   حائطها   ال�شماليّ   الداخلّي،    من   �شّلم    » المنب�ش   «  
 وي�شّلون   ويت�شرعون .  اأّما   االإناث   فكنّ   يركعن   خارج   الدير   بقرب  
 حائط   الكني�شة   ال�شمالّي،   وهنالك   تحت   قّبة   الفلك،   كنّ   يبكين   ويبتهلن  
 وي�شلين   ويقّبلن   الحائط،   ويجمعن   من   تراب   االأر�ش   وياأخذنه   بركة  
واأ�شفق   الرهبان   على   الزّوار،    لهنّ   ولمر�شاهنّ   يحملنه   اإلى   بيوتهنّ .  
 وكان   الق�ش   يو�شف   الكفوري،   في   طليعة   الم�شفقين   عليهم .  ف�شار  
 ي�شمح   لبع�شهم   من   الذكور   بالدخول   اإلى    » المنب�ش «    ويريهم   جثمان  
 االأب   �شربل   في   تابوته   الحقير .  فكان   الزائر   الذي   يرى   االأب   �شربل   في  
 تابوته   �شليم   الجثمان   يتعّزى   ويعود   من   زيارته   �شعيدا،   ويروي   للنا�ش   اأّنه  
 راأى   االأب   �شربل،   فاإذا   به   كاأّنه   حيّ   نائم !  ف�شقّ   على   الن�شاء   اأن   يحرمن  
 من   مراأى   جثمان   االأب   �شربل،   فكنّ   يطلبن   من   الرهبان   بدموع   غزيرة،  
مّرت   �شنتان   على   هذه   الحالة   وعدد   الزّوار    ليمّكنوهنّ   من   ذلك .  
  يتكاثر،   واإلحاحهم   لل�شماح   لهم   بم�شاهدة   جثمان   االأب   �شربل   ي�شتد.ّ 
  فاقترح   االأب   يو�شف   الكفوري،   في   مجمع   ديرّي،   اأن   يتحّول   المْنزول   اإلى  
 معبد   �شغير   لتمكين   الن�شاء   من   �شماع   القّدا�ش   فيه   واأن   يو�شع   جثمان  
 االأب   �شربل   فيه   �شمن   خزانة   مقفلة   تكون   واجهتها   من   الزجاج،   فيتمّكن  
 الّزوار   من   م�شاهدته .  وهو   يكون   م�شوؤوال   لمنع   اأي   تكريم   ممنوع   من  
 الكني�شة  . وعر�ش   القرار   لالأب   العام   فطلب   موافقة   البطرك .  وتحّول  
 المْنزول   اإلى   معبد   �شغير   ل�شماع   القّدا�ش   اأّيام   االآحاد   واالأعياد .  واأنزل  
 الرهبان   الجّثة   من   مو�شعها   اإلى   حجرة   اأر�شّية   خارجّية،   على   يمين  
 الداخل   في   بّوابة   الدير   ال�شرقّية .  وو�شعوا   في   تلك   الحجرة   مذبحا  
1901  ،   باأمر   الروؤ�شاء،   الإقامة   الذبيحة   االإلهّية   عليه    نّقاال،   في   اأّيار 
 للن�شاء   الزائرات   ون�شاء   ال�شركاء؛   فالن�شاء،   في   اأّياأم   البرد،   ال   يقدرن  
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 اأن   ي�شمعن   القّدا�ش   من   ال�شّباك   الخارجي   للكني�شة .  وال   ي�شتطعن  
 الدخول   اإلى   الكني�شة   ب�شبب   الحرم .  واأعدّ   االأب   يو�شف   الكفوري   خزانة  
 واجهتها   من   زجاج   ونقل   اإليها   جثمان   االأب   �شربل   فو�شعه   فيها .  واأوقفه  
 على   قدميه   �شمن   الخزانة،   ي�شنده   عّكازان   تحت   اإبطيه .  وكان   دائما  
 ير�شح   ال�شائل،   وكانت   ُتغيَّر   ثيابه   كلّ   مّدة .  وكانت   تتاأّلف   عندئذ   من  
 مالب�ش   الراهب   العادي   مع   بطر�شيل   على   عنقه .  وكان   الق�شم   االأعلى  
 من   الخزانة   من   الزجاج   المغّطى   بخ�شب   يفتح   ويغلق   على   طريقة  
 االأباجور.   وكان   فرح   الموؤمنين   الب�شطاء،   باإيقاف   الجثمان   على   قدميه،  
 عظيما .  اإذ   كانوا   يتمّثلونه   حّيا   واقفا   بينهم،   بعك�ش   الرهبان   فما   كان  
 جميعهم   را�شين   عن   ذلك   الموقف،   الأّنه   اإن   دلّ   على   �شيء   فعلى   فكرة  

 �شبيانّية   تعّر�ش   جثمان   االأب   �شربل   لالحتقار . 
- يدٌ   خفّية

كان   رجل   اهلل   االأب   ابراهيم   الحاقالني،   يحدل   �شطح   غرفته   الواقعة  
 للجهة   الجنوبّية،   في   دير   عّنايا .  هّبت   عا�شفة   �شديدة   عندما   و�شل   اإلى  
 حاّفة   ال�شطح   دون   اأن   يدري،   ف�شقط   مع   المحدلة   اإلى   اأ�شفل،   من   علو  
 نحو   40   م  .  عرف   اإخوته   الرهبان   باالأمر   فهّبوا   اإلى   نجدته  . اإّنما   اأخذهم  
 العجب   ال�شديد   اإذ   وجدوه   راك�شا   نحو   بّوابة   الدير،   دون   اأن   يلحقه   اأذى.  
 ولّما   �شاألوه   منذهلين   كيف   تمَّ   معه   ذلك؟ !  قال :  لّما   هويُت   مع   المحدلة  
 �شرخُت   حاال :  يا   بونا   �شربل   دخلك !  ف�شعرُت   كاأنّ   يدا   َتحملني   وت�شعني  

 على   االأر�ش،   بعد   اأن   اأبعَدْت   المحدلة   عّني ! 
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  في   الكاباّل10.    

�شنع   الدكتور   جورج   �شكراهلل   ل�شربل   تابوتا   الئقا   من   خ�شب   الجوز،  
 وحّمله   بطر�ش   �شاهر   على   البغل   من   بيروت،   في   اأوائل   خريف 1909  ،  
 وطلب   من   الرهبان   اأن   ي�شعوه   في   مكان   الئق؛   ونقل   الجثمان   اإلى  
 غرفة   اأكبر   من   ال�شابقة .  اأر�شها   مدقوقة   حجرّية .  وكان   الجثمان  
ع   في   زاوية   اأفقّيا   وكان   هذا   التابوت    في   تابوت   �شبيه   بخزانة،   فُو�شِ
 مقفال؛   والنا�ش   كانوا   يتوافدون   لزيارته،   فيلثمون   يده   ويتباركون  
 منه   التما�شا   لل�شفاء   من   اأمرا�شهم،   وا�شتجالبا   لبركات   اهلل   عليهم  
والزّوار   عديدون   ومن   جميع   الجهات   واالأمم   وال�شعوب .     ب�شفاعته .  
والتجاوؤهم   اإلى   �شربل   كالتجائهم   اإلى   القّدي�شين،   العتقادهم   بقدا�شته  
ونه   ب�شيء   من   مواليد   ونتاج    و�شالحه .  وبع�ش   اأ�شحاب   الطرو�ش   يخ�شّ
 ماعزهم   وحيواناتهم،   وياأتون   بها   اأمام   قبره   وما   وقف   منها   كان   للدير،  
 وما   عاد   للقطيع   ذهب   به   �شاحبه   الأّنه   له .  واإنّ   كثيرين   من   الطوائف  
 الم�شيحّية   والغير   الم�شيحّية   يتقاطرون   لزيارته   لال�شت�شفاء   من  
 مر�شهم،   وكثيرون   عندما   يطّلون   فوق   الدير   عند   البيدر،   كانوا   يدّبون  

 على   االأربعة،   اأي   على   االأيدي   واالأرجل . 

- �سفاء   م�سلول

�شهد   مو�شى   مو�شى :  لي   ابن   خال   يدعى   جرج�ش   ري�شا،   من   اإهمج،  
 كان   م�شابا   ب�شلل   ن�شفّي،   وما   عاد   ا�شتطاع   الم�شي،   رغم   و�شائط  
 االأطّباء   العديدة،   مّدة   �شبعة   اأ�شهر .  فطلب   قطعة   من   اأثواب   االأب  
 �شربل،   وو�شعها   على   و�شطه،   ف�شعر   حاال   بتح�ّشن،   و�شفي   تدريجّيا،  

 واالآن   هو   بملء   العافية . 
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-الكل�س   الحّراق ! 
ا�شتدعي،   الدكتور   نجيب   بك   الخوري،   ليفح�ش   هذه   الجّثة،   قبل   �شنة  
    1910. ففح�شها   واأمر   اأن   يو�شع   تحت   القدمين   اإذ   كانت   مو�شوعة   في  
 خزانة،   منت�شبة   على   القدمين،   كل�ش   حّراق،   ق�شد   امت�شا�ش   الدمّ  
 الرا�شح   والماّدة   النا�شحة   وتجفيف   الجّثة،   ففعل   الرهبان .  وبعد   حين  
 عاد   هذا   الطبيب   الذي   لم   يكن   وقتئذ   مارونّيا   اإالّ   باال�شم،   فوجد   الجّثة  
 على   حالها .  فاأمر   باأن   يرفع   الكل�ش   من   تحت   القدمين،   وقال :  و�شعت  
 الكل�ش   الإعتقادي   اأّنه   ُيف�ِشد   الجّثة،   ولكن   اأرى   هذه   الجّثة   محفوظة،  
 بقّوة   ال   ت�شل   اإليها   المعارف   الطبيعّية   العلمّية .  وال   �شّك   اأنّ   لقدا�شة  

 االأب   �شربل   يدا   في   ذلك . 

�شنة   1927   و�شع   جثمان   االأب   �شربل   في   القبر،   وبقي   هناك   من   �شنة  
   1927 اإلى   ني�شان   1950 .  وكتب   على   القبر   في   الحائط   هذه   العبارة  
 فقط :  هذا   �شريح   االأب   �شربل .  �شهد   عمانايل   عمانايل :  و�شدر   اأمر   من  
 قد�ش   االأب   العام،   اأن   يفتح   باب   للكني�شة   وُي�شمح   للن�شاء   بالمرور   عبره  
 اإليها  -  الأّنه   كان   محّرما   على   الن�شاء   الدخول   اإليها   من   قبل  -  طلب   اإليّ  
 االأب   الرئي�ش   بطر�ش   اأبي   يون�ش   اأن   اأقوم   باأعمال   الحفرّيات   تجهيزا  
وفي    الإنفاذ   االأمر   وكان   ذلك   في   بدايات   �شهر   �شباط   �شنة   1950  . 
 نف�ش   الوقت،   راأى   بع�ش   الزّوار،   رطوبة   في   اأ�شفل   الجدار   الذي   �شّمنه  
 التابوت،   فنّبهوا   رئي�ش   الدير .  فخاف   رئي�ش   الدير   والرهبان   اأن   يكون  
 ت�شّرب   اإلى   القبر   ماء   من   المطر،   اأو   من   ال�شطح،   في�شرّ   الجثمان .  فاأتى  
 الرئي�ش   برفقة   عمنايل   عمانايل،   ال�شاعة   العا�شرة   ليال   وبداأوا   بالحفر.  

  حّتى   العام1950   11.    
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 �شاأل   عمنايل   عمنايل   الرئي�ش :  ما   راأيكم   اإن   حفرُت   الأعاين   ما   يوجد  
 تحت   القّدي�ش؟   فاأجابه :  اإفعل   ما   يحلو   لك . 

-منديل   القدي�سة   فيرونيكا
وتابع   عمانايل :  بداأُت   باإخراج   الحجارة،   ونحن   اأ�شا�شا   بداأنا  
 الم�شروع   بحّجة   التحّقق   مّما   اإذا   كانت   الرطوبة   قد   األحقت   ال�شرر   بقبر  
 القّدي�ش   وجثمانه .  رفعُت   بع�ش   االأحجار   وفتحُت   القبر،   نزلت   والقنديل  
 في   يدي،   فوجدُته   نا�شفا   من   كلّ   جهاته،   ووجدُت   الماء   ير�شح   من  
  التابوت   وقد   ا�شتحال   منه   ِبْرَكة .  ووجدُت   الجثمان   واالأثواب   كّلها   مبّللة 
 بالماء .  ووجدُت   التابوت   مهترئا،   والماء   هو   عرق   الجثمان،   وقد   تجّمع  
 في   التابوت،   واأكل   الزنك   فانثقب   واندلق   الماء   اإلى   الخارج،   فر�شح   من  
 الحائط،   و�شاهده   النا�ش .  طلبت   من   الرئي�ش   اأن   ياأتي   بوعاء    العماد  
 من   الكني�شة   مع   بع�ش   الرقع   من   القما�ش .  وبان   لي   اإن�شان !!  اأجل  
 اإن�شان !!  رجل   ميت !  يد   طبيعّية   لّينة،   فتجراأُت   وقّبلتها !  وكانت   اليدان  
 تر�شحان   ماء   وكاأّني   به   اإن�شانا   حّيا   يعرق،   اأنا   اأم�شح   عرقه   وهو   يزيد  
 عرقا   وت�شّببا !  وقطعُت   من   لحمه   ما   يقارب   الع�شرين   �شم   بعر�ش  
 خم�ش،   طمعُت   فاقتطعُت   خزعة   اأخرى   اأق�شر   من   ال�شابقة   وو�شعُتها  
 في   جيبي،   وانتزعُت   من   فمه   نيبين   و�شّنا .  ثمّ   اأتى   الرئي�ش   وم�شح   وجه  
 ويدا   �شربل   بقطعة   قما�ش   اأبي�ش   فانطبعت   �شورته   عليه .  وقّفلنا   القبر .  
وفي   اليوم   التالي   ذهبنا   اإلى   بيروت   واأطلعنا   الرئي�ش   العام   العنداري  
 على   ما   قمنا   به،   فالم   الرئي�ش   على   عمله   هذا   دون   اإجازة   ال�شلطة.  
 فاعتذر   قائال :  اإّنه   لم   يكن   له   ق�شد   اإالّ   معرفة   من   اأين   ياأتي   الماء؟   خوفا  
 من   اأن   ياأتي   من   الخارج،   فيف�شد   الجثمان .  واأعلم   الرئي�ش   العام   لجنة  
 التحقيق   بما   فيها   محامي   االيمان   الخوري   من�شور   عواد   بما   جرى.  
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 وفي   اليوم   التالي   هرع   النا�ش   اإلى   عّنايا   ب�شكل   جنونّي،   لم   نعرف   كيف  
 عرف   هوؤالء   بما   جرى،   وباالآالف،   لزيارة   جثمان   االأب   �شربل،   وجرت  
 عجائب   واأ�شفية   كثيرة   ب�شفاعة   االأب   �شربل   ذكرتها   الجرائد   وت�شّجلت  
 في   �شجاّلت   الدير .  ومن   يدخل   الدير   اليوم   يرى   قرب   البّوابة   غرفة  
 مليئة   بالعّكازات   التي   تركها   العرج   الذين   نالوا   ال�شفاء   ب�شفاعة    االأب  

 �شربل   داللة   على   �شفائهم   عرفانا   بالجميل . 

  - كفن   ال�سّيد   الم�سيح

ي�شرح   االأباتي   العنداري :  عندئذ   قّدمت   عري�شة   اإلى   ال�شيد   البطريرك  
 اأن   يعّين   لجنة   للك�شف   على   الجثمان .  فتعّينت   لجنة   من   الدكاترة:  
 يو�شف   الحّتي   و�شكري   ميالن   وتيوفيل   مارون .  وفي   22   ني�شان   من  
 ال�شنة   ذاتها 1950  ،   ح�شرت   اللجنة   وهيئة   الرئا�شة   العاّمة   اأي   الرئي�ش  
 العام   والمدّبرون،   والمطران   عقل   النائب   البطريركي،   واحت�شدت  
 جماهير   غفيرة،   دون   اأن   نعلم   كيف   ت�شّرب   اإليها   الخبر .  وكان   محامي  
 االإيمان   الخوري   من�شور   عّواد   حا�شرا   فُفِتح   القبر،   واأخذوا   التابوت   اإلى  
 الكني�شة،   وفتحه   االأطّباء   اأمام   من   ذكرناهم،   فوجدوا   االأثواب   كّلها،  
 والفرا�ش   الذي   كان   مو�شوعا   عليه   الجثمان،   والمخّدة،   وبدلة   التقدي�ش  
 كانت   كّلها   مبّللة .  وبع�شها   مهترئ،   وهي   كّلها   محفوظة   في   دير   مار  
 مارون .  وقد   تحّقق   االأطّباء   باأنّ   الماء   الذي   بّلل   الجثمان،   وكلّ   ما   في  
  التابوت   لم   يكن   من   الخارج،   بل   كان   م�شدره   جثمان   االأب   �شربل. 

 فقطعوا   قطعة   �شغيرة   من   الجثمان   ي�شير   فح�شها   في   المختبر  
 الطّبيّ .  وو�شعوا   مح�شرا   دقيقا   بكلّ   ما   �شاهدوا   وعاينوا  . وبعدما  
 رفعوا   الجّثة،   التي   و�شعوها   عارية   على   �شر�شف   لفح�شها،   وجدوا  
 مالمح   ج�شم   القّدي�ش   على   ال�شر�شف،   كما   انطبعت   �شورة   ال�شّيد  

 الم�شيح   على   الكفن   لحظة   القيامة . 
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وكانت   الجماهير   تتوافد   لزيارة   ال�شريح   من   كلّ   الطبقات،   ومن   كلّ  
 المذاهب   من   العلماء   والب�شطاء،   من   الحاكمين   والمحكومين   لزيارته،  
 ق�شد   اال�شت�شفاء   من   اأمرا�ش   وعاهات   م�شتع�شية .  واالأعجوبة   الكبرى  
 اأنّ   كثيرين،   مّمن   كانوا   من   ع�شرات   ال�شنين   ابتعدوا   عن   قبول   االأ�شرار،  
 وخ�شو�شا   �شرّ   التوبة،   كانوا   لدى   زيارتهم   ال�شريح،   ي�شتوليهم   الخ�شوع  

 والتوبة،   ويقتربون   من   االعتراف   بالدموع . 

  - اأَْل�ِسنة   نارّية   حمراء      اأع (3/2) 

قد   تخّطت   حوادث   ال�شفاء   حدود   لبنان   وم�شر   واالأردن   و�شوريا  
 األى   اأميركا   واأوروبا،   و�شار   �شربل   حديث   العالم   كّله .  وزّوار   ال�شريح  
 ال   يقّلون   يومّيا   عن   5000   واأّيام   االآحاد   واالأعياد   يرتفع   اإلى   15000   وقد  
 تجاوز 40000   يوم   العن�شرة !  وفي   ثاني   العيد   واأمام   هذه   الجماهير  
 المحت�شدة   من   جميع   االأنحاء،   وعلى   مراأى   منها   �شفي   الكثيرون  
 من   الذين   ُحملوا   اإلى   �شريح   االأب   �شربل   طلبا   لل�شفاء   من   عللهم  
 الم�شتع�شية   �شفاء   عجيبا   فجائيا .  واأّكد   نحو   5000   �شخ�ش   من   الذين  
 وقفوا   لجهة   ال�شريح   ال�شرقّية   في   العراء   يوم   عيد   العن�شرة   اأنّ   قبر  
 االأب   �شربل   اأ�شاء   في   رابعة   النهار   بنور   �شماوي   جلي   نا�شع   البيا�ش،  
 ما   عّتم   اأن   انقلب   اإلى   األ�شنة   نارّية   حمراء   اللون،   كتلك   التي   هبطت  
 على   الر�شل   من   ال�شماء   في   عّلية   �شهيون،   فعمّ   الفرح   والخوف   والبكاء  

 جميع   الم�شاهدين،   وباركوا   اهلل   في   �شربل . 

 اأفي�س   روحي       اأع    (17/2)  12.    
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  - العميان   يب�سرون   والعرج   يم�سون   والمر�سى   ي�سفون   لو  ( 22 / 7 )    

كتبت   جريدة   العمل   في :  1950 / 6 / 1   نكتفي   ب�شرد   تفا�شيل   ثالث  
 معجزات   ح�شلت   يوم   الخمي�ش   على   مراأى   من   الجماهير   الغفيرة   التي  
 توؤمّ   الدير   في   كلّ   �شاعة   من   �شاعات   النهار   وبينها   الرجال   الدبلوما�شّيون  

 وكبار   الموّظفين   ورجال   الدين   والدنيا   واأفراد   االأ�شر   المعروفة . 

-  االآن�سة   ماري   معلوف
هي   من   زحلة   ومن   �شكان   حي   الرميلة   بيروت   كانت   ت�شكو   ق�شرا   في  
 اإحدى   قدميها   يبلغ   ثمانية   �شنتيمترات .  توّجهت   اإلى   دير   مار   مارون   يوم  
 الخمي�ش   وما   كادت   تقوم   بالزيارة   التقليدّية   لقبر   القّدي�ش   حّتى   عادت  
 رجلها   اإلى   طبيعتها   ولم   تعد   ت�شعر   باأي   نق�ش   وجاءت   اإلى   منزلها   في  

 بيروت   وهو   االآن   محّط   الزائرين . 

    -  �سعيدة   اأ�سعد   فرحات
هي   من   الجرمق  ( النبطية )  عمرها   17   �شنة   ولدت   م�شّوهة  
 ومحدودبة   الظهر   ال   ت�شتطيع   االإنت�شاب .  قامت   بزيارة   القّدي�ش  
  �شربل   يوم   الخمي�ش   و�شجدت   اأمام   القبر   واأخذت   ت�شّلي   قائلة :  
» ال   اأذهب   قبل   اأن   ا�شفى «    ولم   تلب�ش   اأن   انت�شبت   وراحت   تم�شي   بين  

 الجماهير   كاأّنها   لم   تكن   فيها   اأيّ   عّلة . 

 -  محّمد   يم�سي
كان   م�شابا   بال�شلل   في   قدميه  . وال   ي�شتطيع   ال�شير   اإالّ   بوا�شطة  
 عّكازتين   وبعناء   كّلي .  قام   يوم   الخمي�ش   بزيارة   القّدي�ش   �شربل .  وما  
 لم�ش   القبر   حّتى   �شوهدت   العّكازتان   ت�شقطان   على   االأر�ش   والرجل  
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 ينت�شب   على   قدميه   و�شط   ذهول   الجماهير   ويم�شي   م�شرعا   دون  
 م�شاعدة   اأحد   وقد   توّجه   اإلى   الدير   وطلب   اإلى   رئي�شه   اأن   يقبله   راهبا  

 بين   رهبانه   فاعتذر   وطلب   منه   اأن   يعود   اإلى   اأهله   وذويه . 

  - راأيت   االأب   �سربل

�شهد   نعيم   غاوي   من   وادي   �شحرور :  كان   لي   الحظ   باأن   عّينني  
 الدكتور   اليا�ش   الخوري   وزير   ال�شحة   في   دير   عنايا   عام   1950 .  كانت  
 الجماهير   مترا�شة   في   كل   مكان،   داخل   الدير   وخارجه،   وكان   المر�شى  
 يمالأون   الردهة   الموجود   في   جدارها   جثمان   االأب   �شربل .  اأتى   مرة   �شاب  
 اأرمني   يناهز   الثالثة   ع�شرة،   بعد   اأن   ق�شى   ردحا   طويال   في   الم�شت�شفى  
 االأميركي   ليعالج   من   داء   ال�شل   العظمي .  وكان   ي�شحبه   والده   حامال  
 معه   �شهادات   الم�شت�شفى   المذكور   الإثبات   خطورة   حالته .  ما   كان  
 ي�شتطيع   اأن   ياأتي   بحركة .  لذلك   حمله   اأبوه،   و�شاعده   االأب   يو�شف   خ�شان  
 حتى   بلغ   القبر .  ثاني   يوم   اأخبرت   اأن   هذا   المري�ش   ي�شعر   باألم   في   قلبه  
 يكاد   يق�شي   عليه،   فاأ�شرعت   اإليه .  عبثا   حاولت   اإقناع   اأبيه   ليحمله   اإلى  
 غرفة   التمري�ش،   لكي   ي�شتطيع   الطبيب   االإهتمام   به .  فكان   يقول   بحزم:  
 االأف�شل   البني   ان   يخ�شر   الحياة   وال   يخ�شر   مكانه   بقرب   القبر ...  في  
 نف�ش   الليلة،   قرب   منت�شف   الليل،   و�شل   اإلى   الدير   4   بو�شطات   من  
 دير   القمر   وجوارها .  نزل   الزائرون   ودخلوا   الكني�شة   بالتراتيل  . ولما  
 �شرعوا   بزياح   ال�شورة   اأراد   اأحدهم   اأن   يقدم   كتاب   ال�شلوات   لراهب  
 كان   قد   دخل   �شحبتهم   اإلى   المعبد   ظنوه   من   �شكان   الدير   ليتلو   ال�شالة  
 المخت�شة   بالكاهن .  بغتة   ا�شتولت   على   الح�شور   ده�شة   عظيمة.  
 وحب�ش   الخوف   اأنفا�شهم .  ماذا   حدث؟   لما   دنا   الزائر   من   الراهب   غاب  
 الراهب   عن   العيان   بغتة !  كنت   عندئذ   قريبا   من   الكني�شة .  لما   الحظت  
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 هذا   ال�شكوت   العميق   المفاجئ   اأ�شرعت   اإلى   نافذة   الكني�شة   الأرى   ماذا  
 حدث،   ظاّنا   اأن   اأحدهم   قد   اأغمي   عليه،   كما   كان   يحدث   اأحيانا .  وقبل   اأن  
 اأبلغ   النافذة   �شاهدت   راهبا   خارجا   من   الكني�شة،   وقد   مرّ   بقربي   حتى  
 تما�شكت   كتفانا .  واإذ   عرفت   ما   حدث   من   اأحد   الح�شور،   اأ�شرعت   اإلى  
 الخارج   الأ�شتك�شف   اأمر   هذا   الراهب   العجيب،   حالما   حولت   وجهي   نحو  
 المحب�شة   راأيته   اأمامي   �شائرا   نحو   ال�شرق،   فاأ�شرعت   نحوه،   و�شّوبت  
 عليه   قنديل   الكهرباء .  اإال   اأني   حالما   اأدركته   وم�ّشت   يدي   ثيابه،   وقفت  
 منذهال،   حتى   كاد   الخوف   يفقدني   �شعوري،   فقد   اختفى   الراهب   بغتة  
 من   اأمامي .  واإذ   كنت   حائرا   في   اأمري،   متطلعا   هنا   وهناك،   نظرت  
 فوق   المحب�شة   لمعانا   غريبا   يبهر   االأنظار .  وبينما   اأنا   على   هذه   الحال  
 من   اال�شطراب   اإذا   بي   اأ�شمع   لجهة   ال�شريح   هتافات   وت�شفيقا   حادا.  

 رك�شت   الأرى   ما   جرى   فوجدت   ال�شاب   االأرمني   قد   �شفي   تماما . 
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  - �سربل   في   العراق
�شهدت   نوره   كركجي :  اإنّ   ولدي   نوال   البالغ   من   العمر   4   �شنوات،  
 مر�ش   بالحّمى   الخبيثة،   وكان   عمره   25   يوما .  فنزلت   على   اأع�شاب  
 رجليه .  فنزلت   وكربجت   اأ�شابعهما،   وتقّو�ش   ظهره   ب�شورة   جعلته  
 كالقو�ش .  ودخل   ن�شاف   في   اأع�شاب   الدماغ،   وامتدّ   اإلى   كلّ   اأطراف  
 ج�شمه،   فاأم�شى   بحالة   يرثى   لها .  فكنُت   اإذا   اأردُت   اأن   اأجل�شه   على  
 االأر�ش   يقع   اإلى   جهاته   االأربع،   وكان   يتاأّلم   جّدا   بهذه   الحالة   طيلة  
 حياته   كّلها .  وقد   عر�شه   والده   على   جملة   االأطّباء   كّلهم   الموجودين  
 في   الب�شرة   وغيرها،   وحّتى   عر�شه   اأخيرا   على   الدكتور   ترد   االإنكليزي  
 والدكتور   دافي�ش   طبيب   ال�شركة   النفطّية   في   كركوك .  وكانت   ناحية   من  
 بيتنا   كال�شيدلّية   لكثرة   ما   جلبنا   من   االأدوية .  ورغم   كل   هذه   الجهود  
 لم   ي�شتفد   الولد   مطلقا .  اأخيرا   جئنا   به   اإلى   بيروت،   وعر�شناه   على  
 االأطّباء،   ومن   جملتهم   الدكتور   االإخت�شا�شي   باالأطفال   فيليب   �شديد  
 �شنة 1949  ،   وبعد   المعالجات   العديدة   بقي   الولد   على   حاله،   بل   يزداد  
 تعبا   من   جراء   المعالجة .  وقد   قّرر   والده   اأن   يذهب   به   اإلى   لندن،   ولكن  
 لّما   �شاعت   اأخبار   �شربل   وعجائبه   الممتازة   حملناه   هذه   ال�شنة،   وجئنا  
 قا�شدين   �شريحه   المقّد�ش   مّرات   عديدة   فاأ�شبح   بقّوة   اهلل   و�شفاعة  
 �شربل   يتماثل   اإلى   ال�شفاء   مّرة   زيادة   عن   اأخرى،   حّتى   ا�شتقام   ظهره  
 تماما،   وزال   اعتقال   رجليه   زواال   تاّما،   ورجع   اإلى   حالته   الطبيعّية،  
 وفارقه   األم   راأ�شه   المتوا�شل   مّدة   عمره،   وا�شتعاد   �شّحته   كاملة،   وعادت  
 اإليه   قابلّيته،   وقد   كان   اأّوال   ال   يعرف   االأكل،   واإذا   و�شعنا   في   فمه   لقمة  
 بقيت   مّدة   24   �شاعة   في   فمه   ال   يعرف   اأن   يبلعها،   فاأ�شبح   اليوم   ياأكل  

  اإذهبوا   وتلمذوا   جميع   االأمم  متى (19/28)  13.    
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 جّيدا،   وينام   نوما   طبيعّيا   هادئا .  وتابعت :  اإنّ   القّدي�ش   �شربل   ظهر  
 لولدي   في   اليقظة   اأمام   جموع   كثيرة   في   المحب�شة،   في   27   حزيران  
1950 ،   وكنُت   طلبُت   من   االأب   �شربل   اأن   يحلّ   الزنار   الموجود   على   رجلي  
 ولدي .  فبدا   يخاطب   الولد   ب�شوت   عال   �شمعه   الجميع،   و�شاهدنا   كّفا  
 مع   مع�شمها   على   رجل   ُنوال   الذي   بداأ   يبكي .  وبعدئذ   وجدنا   الزّنار  

 مفكوكا   عن   رجل   الولد . 

  - �سربل   في   البرازيل

�شهد   فيكتور   كيماوي   البرازيل :  اأ�شبُت   في   قرحة   في   الم�شران   الثاني  
 ع�شر      deodenum   منذ   اأكثر   من   15   �شنة .  تعّهد   معالجتي   اأطّباء   كثيرون  
 اخت�شا�شّيون،   كما   اأّني   اتخذت   الحماية   الكافية   بالماأكول   والم�شروب،  
 فذهبت   كلّ   جهودي   عبثا   دون   فائدة .  وفي   غ�شون   هذه   المّدة   اعتراني  
 مر�ش   في   القلب   اأي�شا .  ا�شتّدت   عليّ   وطاأة   المر�ش   ا�شتدادا   ا�شطرني  
 اأن   اأدخل   اأحد   م�شت�شفيات   مدينة   �شان   اأندريه   عن   يد   مديره   وهو   جّراح  
 �شهير   واخت�شا�شي   باأمرا�ش   المعدة .  وبعد   اأن   اأخذ   �شورة   لمعدتي  
 باالأ�شعة،   حكم   باإجراء   عملّية   جراحّية   بعد   4   اأّياأم   تتخذ   في   اأثنائها  
 االحتياطات   الالزمة   للعملّية   وفي   ال�شاعة   المعّينة   اجتمع   حولي   عّدة  
 اأطّباء،   وبعد   فح�شي   وجدوا   قلبي   ال   يقوى   على   احتمال   العملّية،   فقّروا  
 عدم   اإجرائها   وتركوني   في   حالة   من   الياأ�ش   حيث   من   جرائها   ال   اأخرج  
 من   الم�شت�شفى   حّيا .  وفي   تلك   الليلة   زارني   �شديق   من   اللبنانّيين،   واإذ  
 راآني   في   تلك   الحالة،   هّداأ   روعي   قائال   لي :  هناك   طبيب   ي�شفيك   كما  
 �شفى   الكثيرين   وهو   حا�شر   غائب !  حيّ   ميت !  وق�ّش   عليّ   �شيرة   االأب  
 �شربل .  فنذرُت   له   اأّني   اأعترف   واأتناول   القربان   المقّد�ش   كلّ   يوم   جمعة  
نمُت   تلك   الليلة   نوما   هادئا،   وا�شتيقظُت    من   ال�شهر   لمّدة   9   اأ�شهر .  
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 �شباحا   اأ�شعر   بالجوع،   فطلبُت   الطعام   واأكلُت   ب�شهّية   دون   اأن   اأ�شعر  
 باألم   كما   كنُت   اأ�شعر   �شابقا،   وعلى   اأثر   ذلك   تركُت   االأدوية   والحماية  
 عن   بع�ش   الماأكوالت،   واأخذُت   اأتناول   كلّ   ما   ت�شتهيه   نف�شي،   فم�شى  
  عليّ   3   اأّيام   دون   اأن   اأ�شعر   فيها   ب�شيء   من   االألم   ال   في   معدتي   وال   في 
 قلبي .  غادرُت   الم�شت�شفى،   وعدُت   اإلى   محلّ   اإقامتي   موا�شال   عملي   في  
 اإدارة   ال�شّحة،   واأنا   في   ن�شاط   و�شّحة   تاّمين،   رغم   اأنّ   عمري   ناهز  

 الخام�شة   وال�شتين،   ونلُت   مع   �شّحة   الج�شد   �شّحة   النف�ش . 

  - �سربل   في   م�سر

�شهد   عبد   العزيز   محّمد   علي :  اأنا   وكيل   اأ�شغال   الكونت   اإدوار   �شديد  
 بالقطر   الم�شري،   ح�شرُت   لبنان   و�شمعُت   بعجائب   االأب   �شربل  
 فعزمُت   على   الزيارة   وقمُت   بها   واأخذُت   بركة   زيت   وماء .  وعند   عودتي  
 لبلدي   الزقازيق   بم�شر،   دخلُت   منزلي   فوجدُت   ابنتي   اأمال   مري�شة  
 بالتيفوئيد،   وجرى   عالجها   بمعرفة   دكتورين،   وكانت   بحالة   خطرة.  
 دهنُت   جبينها   بزيت   مّما   اأخذته،   فنامت   تلك   الليلة   في   غيبوبة .  وكان  
 ال�شباح   خيرا   علينا   جميعا،   اإذ   وجدنا   �شّحة   ابنتي   بحالة   جّيدة   وقد  
 اأزال   اهلل   عنها   الخطر .  وابنتي   االآن   بحالة   جّيدة،   والف�شل   هلل   بزيارتي  

 قبر   االأب   �شربل،   نفعنا   اهلل   ببركاته   �شائلينه   الرحمة   لي   والأمثالي  . 

  - �سربل   في   �سوريا
�شهدت   منيرة   �شانو :  اأ�شبُت   بداء   ال�شحايا   في   9   اذار 1954  ،   ومكثُت   
  21 يوما   مري�شة .  جمع   اأهلي   لجان   االأطّباء :  اأحمد   نافذ   وفرن�شوا  
 �شادارافيان   وبول   بلغاري،   وكّلهم   اأجمعوا   على   اأنّ   االأمل   ب�شفائي   �شعيف  
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 جّدا،   وجاء   الكهنة   وم�شحوني   الم�شحة   االأخيرة .  وح�شر   المطران  
 يو�شف   جاننجي   واقفا   على   حالتي .  وفي   اأثناء   مر�شي   كان   االأب   يو�شف  
 خ�ّشان   الراهب   اللبناني   يلقي   ريا�شة   روحّية   في   بلدتنا   القام�شلة،  
 فعرف   بحالتي،   واأعطاني   زيتا   مباركا   من   مزار   االأب   �شربل،   وباركني  
 بالمنديل   المر�شومة   عليه   �شورته .  نمُت   فراأيُت   في   نومي   االأب   �شربل  
 وقال   لي :  اأنا   �شفيتك .  فقمُت   من   نومي   مرتاحة،   وبعد   3   اأّيام   �شفيُت  

 تماما . 

  - �سربل   في   الواليات   المّتحدة   االأميركّية
كتب   �شليم   غنطو�ش   من   مي�شيغن  -  فلوريدا :  كنُت   مري�شا   بمر�ش  
 ال�شّكري،   وكان   ق�شد   طبيبي   اأن   يبعثني   اإلى   م�شت�شفى   الأنّ   ال�شّكر   كان  
 معي   لدرجة   عالية   جّدا،   وكنُت   بحالة   خطرة   كما   قال   لي   الطبيب.  
 ولكّني   ح�شلُت   على   قطعة   �شغيرة   من   ثوب   �شربل،   فاأخذُتها   وو�شعُتها  
  في   غالف   من   قما�ش   وعّلقُتها   في   عنقي،   ونذرُت   للقّدي�ش   �شربل

   75   دوالرا،   واأن   اأعمل   ت�شاعّية   �شالة ،  وبما   اأّنه   ال   يوجد   ت�شاعّية   للقّدي�ش  
 �شربل،   فقد   نذرُت   اأن   اأعترف   واأتناول   ج�شد   الرّب   اإلى   ت�شعة   اآحاد  

 متتالية،   ففعلت .  وبعد   3   اّيام   منّ   اهلل   عليّ   بال�شفاء   ب�شفاعة   �شربل . 

  - �سربل   في   اأو�ستراليا
�شهد   جوزف   اأنطون   في   �شيدني :  كنُت   طريح   الفرا�ش   ال   اأقدر  
  اأن   اأ�شير   على   قدميّ   اإال   على   عّكازتين،   الأنّ   رجلي   ال�شمال   كانت   
معطوبة .  وكان   لي   اأ�شبوعين   اأتعّذب   من   االألم .  فقلُت   للقّدي�ش   �شربل:  
 كن   معي   يا   �شربل   باأن   اأ�شير   من   دون   عكازة،   وتزيل   االألم   عّني .  فثاني  
 يوم   قمُت   و�شلحُت   العّكازتين   على   جنب،   و�شرُت   اأم�شي   على   قدميّ  
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 رويدا   رويدا   حّتى   االأطّباء   احتاروا   بهذه   الم�شاألة .  فاأ�شكر   القّدي�ش  
 �شربل   على   هذه   النعمة . 

 
  - �سربل   في   االرجنتين

في   مدينة   نوكن   اأوتيل   يدعى   �شان   �شربل،   �شاحباه   لبنانّيان   وديع  
 واميلي   �شعادة   من   ميروبا  -  ك�شروان،   من   اأحدث   الفنادق .  وفيه   نزل  
ة   يرافقه   ثالثة   و�شلوا   اإلى   المدينة   الإتمام   بع�ش    قائد   طائرة   خا�شّ
 معامالت   لدى   حاكم   الوالية   تتعّلق   بميتم   وماأوى   للفقراء   تحت   اإ�شم  
 مدر�شة   االإنجيلّيين   لليتامى،   ق�شوا   ثالثة   اأّيام   في   الفندق،   اإلى   اأن   حان  
 موعد   عودتهم   اإلى   واليتهم   ف�شاألوا   �شاحبي   الفندق :  لماذا   يدعى   هذا  
 االوتيل   �شان   �شربل؟   ومن   هو   القّدي�ش؟   فاأجاباهم   اإّنه   قّدي�ش   من   لبنان  
 اأظهر   عجائب   في   العالم .  فقال   قائد   الطائرة   ورفاقه :  اإّننا   نتخّوف  
 من   عطل   في   الطائرة   في   عودتنا،   لذا   نريد   �شورا   للقّدي�ش   �شربل  
اإ�شم   قائد   الطائرة   اإدواردو   مورايرا    حّتى   يحمينا   واأعطياهم   �شورا .  
 والركاب   الذين   في   رفقته   خو�شيه   بفران   والمهند�ش   اأنطونيو   مورجيو  
ة   بايبر،   في   ن�شف   �شاعة   بعد    وبنيتو   بفران .  وطائرتهم   �شغيرة   خا�شّ
 اإقالعها   من   مطار   نوكن   حدث   عطل   في   محّركها   و�شرخ   رّكابها  : نّجنا  
 �شان   �شربل !  و�شقطت   وتحّطمت   لكّنهم   خرجوا   منها   �شالمين .  و�شّرح  
 قائد   الطائرة   ال�شّيد   ادواردو   مورايرا   باأّنها   اأّول   طائرة   في   العالم  
 تتك�ّشر   دون   �شحايا .  واإّننا   �شنزور   القّدي�ش   �شربل   في   لبنان   لن�شكره.  
 كما   ال�شحف   االأرجنتينّية   كتبت   عن   الحادث   في   اأولى   �شفحاتها   مع  

 �شور   للقّدي�ش   �شربل   و�شيرته . 
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  - �سربل   في   فرن�سا
قد   ا�شتلمت   جوابكم   في   �شهر   كانون   االأول   وفيه   ذخيرة   لالأب   �شربل  
 من   عنايا .  لما   حملها   زوجي   الم�شاب   بداء   ال�شرطان   ابتداأت   �شحته  
 تتجدد   بنوع   غريب،   واأخذ   العجب   الطبيب   الذي   كان   قطع   كل   رجاء   من  

 �شفائه ... 

  - �سربل   في   بلجيكا
اأبت   المف�شال   اأ�شكرك   جدا   على   ر�شالتك   الحاوية   ذخائر   االأب  
 �شربل.   فقد   �شعرت   بالراحة،   ولما   اأعطيت   ق�شما   من   هذه   الذخائر  
 ل�شديقة   لي   متاألمة   ا�شتفادت   هي   اي�شا   منها   اإفادة   عظيمة،   وقد   زالت  

 عني   اآثار   ال�شرطان   الذي   كنت   اأخافه  . ف�شكري   الجزيل   لالأب   �شربل . 

  - �سربل   في   جزيرة   مالطا
اأبت   الرئي�ش   اإني   اأ�شكرك   على   ذخائر   االأب   �شربل   التي   ا�شتلمتها.  
 وي�شرني   اأن   اأ�شرح   لك   اأن   كثيرين   ممن   ا�شتغاثوا   باالأب   �شربل   وحملوا  
 ذخائره   قد   نالوا   نعما   خا�شة .  من   هوؤالء   �شيدة   كانت   في   خطر   الموت  
 ب�شبب   ت�شمم   كليتها   في   الوالدة .  وحالما   و�شعت   البركة   على   ج�شمها  
 المنهوك،   زال   االألم .  ف�شمت   ابنها   الجديد :  األك�شندر  -  �شربل .  وقد  

 ا�شتولى   العجب   على   الطبيب   لدى   روؤيته   هذا   التغير   المفاجئ . 

  - �سفاء   الطفل   ابن   ح�سن   رميحي   في  �سيف 1952   
ح�شن   رميحي   من   قرية   قرقريا   قرب   قرطبا   وقع   ابنه   البالغ   ال�شاد�شة  
 من   عمره   عن   �شطح   عال   فتحرك   دماغه .  عاينه   الدكتور   فار�ش   �شعيد  
 في   قرطبا   فلم   ير   �شبيال   ل�شفائه .  اأخذه   اأبوه   اإلى   م�شت�شفى   الدكتور  
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 حبيب   الخوري   في   بيروت   فاأعاده   االأطباء   ليموت   في   بيته .  واإذ   كان  
 اأهله   في   الطريق   وجدوا   الولد   قد   ابتداأ   بالنزاع   فكلفوا   المدعو   يو�شف  
 فرن�شي�ش   من   جّنه   الذي   كان   برفقتهم   ليمر   بالمدعو   محمود   ن�شر  
 الدين   الموجود   بقرب   علمات   على   كوع   الم�شنقة   ليدعوه   اإلى   ح�شور  
 الدفن .  لما   بلغوا   قرطبا   �شمعت   امراأة   غطا�ش   كرم   اأهله   يبكون   عليه  
 فاأ�شرعت   واأخذت   الولد   الفاقد   كل   عالمات   الحياة   وبعد   اأن   حر�شت  
 اأبويه   ليوؤمنا   باالأب   �شربل   دهنته   في   بيتها   بماء   عن   �شريحه .  ا�شتعاد  
 الولد   حاال   وعيه   ونادى :  ماما !  عاد   الجميع   اأدراجهم   اإلى   دير   عنايا  
 ليعمدوا   الولد   وي�شكروا   االأب   �شربل .  ولما   و�شلوا   اإلى   كوع   الم�شنقة  
 وقفوا   ليعلموا   محمود   ن�شر   الدين   لئال   يذهب   اإلى   الدفن .  و�شادفوا  
 هناك   المدعو   يو�شف   الخوري   بطر�ش   فق�شوا   عليه   الحادث   ورجوه  

 ليذهب   معهم   اإلى   الدير  . 

 - اأعجوبة   مزدوجة
 كتبت   مجلة   ال�شنابل   في   ني�شان :  1951   الفتاة   ب . ر .  اأحّبها   ال�شاب 

ا   جّما   فاأقدما   على   الزواج .  عا�شا   ثالث   �شنوات   فرزقا    م . �ش .  حبًّ
 ولدين  ...  في   ذات   �شباح   نه�ش   الزوج   من   رقاده   واأ�شرّ   لزوجته   باأّنه  
 يبغي   ال�شفر   اإلى   اأميركا   ووعدها   باأّنه   ال   يقيم   في   الغربة   اأكثر   من  
 �شنتين .  بكت   وبكى   وتعانقا ...  �شافر   وترك   لها   مبلغا   زهيدا   من   المال  
 ت�شدّ   به   حاجتها   مّدة   3   اأ�شهر   يتاح   اأثناءها   لحبيبها   النائي   اأن   ي�شتغل  
 ويمّدها   بالمال   لتعي�ش   مع   الطفلين   المالكين .  لم   يم�ِش   �شهران   على  
 و�شوله   لمقرّ   غربته   حّتى   اأر�شل   لها   كتابا   ملوؤه   ال�شوق   والحنين   وفيه  
 ر�شمه   وحوالة   مالّية .  وثابر   على   خطته   هذه   بالمرا�شالت   والحواالت  

 �شنة   ون�شف  . 
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اأجل   لقد   قال   ال�شاعر  : 
لي�س   يخلو   المرء   من   �شٍد    ولو حاول   العزلة   في   راأ�س   جبل . 

المراأة   وطفالها   في   قرية   جبلّية   منعزلة   في   جرود   ك�شروان،  
 وال�شدّ   فتى   كان   مزاحما   في   الزواج،   وما   اإن   ح�شل   على   عنوان   ابن  
 قريته   المغترب   حّتى   كتب   له   عن   زوجته   كتابا   غفال   حمل   الزوج  
 االأبي   ال�شريف   على   �شوء   الظنّ   بزوجته   االأمينة .  فقطع   عنها   كتاباته  
ها   قد   م�شى   على   ذلك   ما   يقارب   االأربعين   �شنة    واإمداداته   المالّية .  
 ا�شتعانت   الزوجة   الم�شون،   خاللها،   بمن   حولها   من   اأن�شباء   على  
 القيام   باأودها   وكفاف   ولديها،   فكبرا   وتزّوجا ...  وهما   يعي�شان   اليوم  
لقد   هّدت   ج�شمها   بكّدهما   ويقّدمان   لوالدتهما   كلّ   م�شاعدة ...  

  الهموم ...  وقا�شت   من   �شروف   الدهر   ما   كاد   يق�شي   على   حياتها.  
 فاأ�شيبت   بداء   الفالج ...  لطالما   اأحيت   لياليها   �شاهرة   باكية .  ومّما  
 نّغ�ش   عي�شها   علمها   اأنّ   زوجها   الذي   حيَّر   اأمرها   بقطيعته   غا�شب  
اإنّ   قلبه    �شاخط   ياأبى   اأن   يكتب   وياأبى   اأن   يعود   اإلى   م�شقط   راأ�شه ...  
 ق�شا   وق�شا   حّتى   جّف   منه   الحنو   على   ولديه   والحّب   نحو   خليلته  
 والحنين   اإلى   وطنه ...  طالما   اأف�شت   االأم   لولديها   همومها   واأوجاعها  
 فاأحاطاها   بكلّ   عناية   وبكلّ   اإ�شعافات   وبكلّ   االأدوية،   لكن   دون   جدوى  
 حّتى   ذاعت   عجائب   �شربل،   فطلبت   اإليهما   بالحاح   اأن   ياأخذاها   اإلى  
 دير   عّنايا   وي�شعاها   اأمام   �شريح   القّدي�ش   لت�شتمدّ   منه   ال�شفاء،   فنزال  
 عند   رغبتها  . وفي   �شهر   تموز   1950   ُحملت   اإلى   �شّيارة،   واأحاط   بها  
 جمهرة   من   االأحّباء   يتمّنون   لها   المعافاة .  وما   اإن   و�شلت   ال�شّيارة   اإلى  
 عّنايا   قال   كاهن   الرعية :  االأجدر   بنا   اأن   نزور   المحب�شة   اأّوال .  واأردف  
 ال�شاب   قائال   الأّمه :  وبعد   ذلك   نو�شلك   اإلى   القبر .  فاأم�شكت   منه   ومن  
 اأخيه   قائلة :  ال   بل   اأريد   الذهاب   اإلى   المحب�شة .  ثمّ   انتف�شت   واقفة   دون  
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 اأن   ت�شتعين   باأحد،   وم�شت   حّتى   دخلت   كني�شة   المحب�شة .  وهناك   بين  
 الدموع   والفرح   المنهلة   من   عينيها   وعيون   نجليها   ومرافقيها   تبّدلت  
 غاية   الزيارة   اإذ   اأّنها   كانت   لطلب   ال�شفاء   فتحّولت   اإلى   اإداء   ال�شكر   على  
 ح�شول   ذلك   ال�شفاء   فجاأة   وباأعجوبة   باهرة،   حيث   اأن   داء   الفالج   جعلها  
 ن�شف   ميتة   لمّدة   7   �شنوات .  ا�شتاأنفت   ال�شير   اإلى   الدير   حيث   �شريح  
 القّدي�ش   �شربل،   فروت   ال�شريح   بدموع   ال�شكر   هلل .  وفي   اليوم   التالي  
 زارت   جيرانها   وبيوت   القرية   بيتا   بيتا   م�شيا   على   قدميها   وبدون   عكاز،  
 فابتهج   ال�شكان   بهذه   االأعجوبة   ومّجدوا   اهلل،   ثمّ   اأقاموا   مع   الكاهن  
 التقي   �شلوات   ال�شكر   هلل .  وعند   الم�شاء   كتب   الولدان   ر�شالة   اإلى   االأب  
 المغترب   و�شرحوا   فيها   �شفاء   الوالدة   وفيها   الكثير   من   ال�شوق   لروؤيته ...  
تلّقى   الر�شالة   كما   تلّقى   قبلها   بفتور   وب�شيء   من   االزدراء .  لكّنه   ما   كاد  
 ينتهي   من   تالوتها   حّتى   اأجه�ش   بالبكاء ...  بكى   بكاء   مّرا   �شديدا   بعد   اأن  
 م�شى   على   تحّجر   قلبه   غيظا   و�شخطا   مّدة   40   �شنة  ... ا�شتعاد   الذكريات  
 الطّيبات   وذكريات   بيته،   ومّرت   في   ذهنه   قبالت   وداع   الطفلين   وزوجته  
 الباكية   المطّلة   من   ال�شّباك   الملوحة   بالمنديل،   تذّكر   �شاعة   غاب   عنه  
 نظرها   �شالخا   منها   قلبها   وكلّ   اآمالها  ...  ثمّ   اتكاأ   يم�شح   عبرات   االأ�شف  
 والندم،   تارة   يلوم   نف�شه   وتارة   يلعن   ذلك   الكتاب   الغفل،   وكاتبه   الخبيث  
 ذلك   الذي   كان   �شببا   لقطيعة   طويلة   المدى   بينه   وبين   زوجته   المحبوبة  
 ال�شريفة   وفلذتي   كبده ...  تناول   قلما   وخط   بدموع   الندم   والبهجة   جوابا  
 مخت�شرا   جاء   في   �شلبه :  غدا   �شاأبداأ   بت�شفية   اأ�شغالي   وقريبا   اأعود   اإلى  
 زوجتي   الم�شون   التقّية   وولدي   العزيزين .  فكانت   االأعجوبة   الثانية   في  
 تبّدل   قلب   الزوج   وندمه   وعزمه   على   العودة   اإلى   ح�شن   عائلته  . فكان  

 �شفاء   المراأة   ج�شدّيا   و�شفاء   الرجل   روحّيا . 
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- االأخت   ماري   اأبيل   قمري   
كانت   االأخت   ماري   اأبيل،   منذ   �شباها،   ابنة   م�شيحّية .  كانت   تعي�ش   في  
 بيتها   وفي   المدر�شة   ك�شائر   البنات   الم�شيحّيات   القروّيات .  وبعدما  
 دخلت   الرهبنة،   اأ�شبحت   راهبة   قانونّية،   تّواقة   للقدا�شة،   �شلوكها   جّيد  
 ومثل   �شالح   للكّل،   تقّية   غيورة،   روحها   طّيبة،   اأطباعها   ح�شنة،   وعقلها   
 �شليم .  وكانت   مجتهدة   في   عملها،   ر�شينة   وحكيمة   في   تدابيرها  
 واأحكامها،   ذات   عقل   نّير   وثاقب،   وحكم   �شحيح،   واإرادة   قوّية .  تحتكم  
 اإلى   عقلها   في   االأمور   ولي�ش   اإلى   عاطفتها .  وكانت   معّلمة   في   مدر�شة  
 ال�شغار   التابعة   للكّلّية   الي�شوعّية،   وم�شتمتعة   ب�شّحة   تاّمة   وذات   بنية  
 قوّية .  �شنة   1936   في   عيد   راأ�ش   ال�شنة   اأ�شابها   تقيوؤ   وا�شتفراغ   والزمها  
 مّدة .  فاطلعت   الرئي�شة   على   حالها .  فاأح�شرت   الطبيب   جان   �شامي،  
 فلّما   فح�شها   وراأى   ظواهر   ال�شّحة،   وقّوة   البنية   فيها   حكم   اأنّ   اال�شتفراغ  
 هذا،   ما   هو   اإالّ   حركة   ع�شبّية،   تتاأّتى   من   �شّدة   تاأّثرها   ومزاجها   الحاد.  
 واأ�شار   بعالجات   ب�شيطة   كالفحم   والبيكربونات .  ولكنّ   اال�شتفراغ   كان  
 يالزمها   ويزيد   يوما   عن   يوم .  وكانت   ت�شعر   بج�شمها   يذوب .  ومع   ذلك  
 تابعت   �شغلها   في   المدر�شة   كالعادة   حّتى   اآخر   ال�شنة   المدر�شّية .  واأ�شابها  
 يوم   الفح�ش   المدر�شيّ   عار�ش،   اإذ   اأخذها   دوران   لم   تعد   تتمّكن   معه  
 من   اأن   تتابع   عملها،   فاأر�شلت   اإلى   الفرا�ش .  وفي   الغد،   عندما   حاولت  
 النهو�ش   اأخذ   العرق   يت�شّبب   من   ج�شمها،   واأغمي   عليها .  وكان   ج�شمها  
 قد   �شعف   حّتى   خا�ش   وزنها   ثالثين   كيلو .  فق�شدت   الدكتور   يو�شف  
 حّتي،   فلّما   راآها   بهذا   الهزال،   وبطنها   يكاد   يل�شق   في   ظهرها،   اأ�شار  

  على   المذابح14.    
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 بالتغذية   والراحة   وتغيير   الهواء   قائال :  ال   يمكننا   اأن   نعالجها   اأو   نجري  
 لها   عملّية   في   مثل   هذا   الحال .  فاأر�شلت   اإلى   عين   زحلتا،   فما   وافقها  
 مناخها،   واأ�شابها   هناك   اإ�شهال   �شديد   مع   ا�شتفراغ   متوا�شل   حّتى  
 انهّدت   قواها .  فاأر�شلت   منها   اإلى   حّمانا   حيث   عاينها   الطبيب   الم�شريّ  
 جوزيف   مراجل   االخت�شا�شيّ   باأمرا�ش   المعدة،   وكان   هناك   يق�شي  
 عطلة   ال�شيف،   فو�شف   لها   عالجا   على   8   اأّيام،   مع   نظام   خا�ّش  
 لالأكل ( ريجيم ) ،   فخّف   اال�شتفراغ   قليال،   نظرا   لقّلة   االأكل   وخّفة   نوعه.  
 فاأمر   اإذ   ذاك   بالت�شوير   على   االأ�شّعة .  فت�شوّرت   عند   ذيكوه،   وكانت  
 ت�شحبها   اإحدى   الراهبات .  فكانت   نتيجة   الت�شوير   ظهور   قرحة   هائلة  
 في   الم�شران،   فو�شف   لها   الدكتور   مراجل   حقنا   في   الجلد   لم   تاأتي  
 بفائدة .  وبعد   ذلك   اأر�شلت   اإلى   الدكتور   بعقليني،   فلّما   عاينها   تاأّثر،  
 واأخذ   ي�شتم   ويلوم   الطبيب   الذي   عالجها   حّتى   ذلك   الوقت،   فاأدخلت  
 م�شت�شفى   القلب   االأقد�ش   الفرن�شي   في   بيروت،   واأجريت   لها   �شل�شلة   اأبر  
 وم�شل   وغ�شيل   معدة   بالنبري�ش،   واال�شتفراغ   يزيد،   وكان   يظهر   في  
 الخروج   دم .  ثمّ   �شّورت   للمّرة   الثانية   على   االأ�شعة،   قّرر   بعدها   الدكتور  
 بعقليني   اإجراء   عملّية   فاأجريت   لها   العملّية   بح�شور   الدكتور   ابراهيم  
 اأبو   حيدر   وغيره   من   االأطّباء   المعاونين،   وبقيت   تحت   العملّية   مّدة  
 �شاعتين   ون�شف .  ووجدوا   الكلوة   والمرارة   مّت�شلة   بع�شها   ببع�ش   مع  
 الم�شران .  ثم   بقيت   في   الم�شت�شفى   ما   يزيد   عن   الثالثين   يوما  . وكان  
 الجرح   ال   يزال   مفتوحا   ينزّ   منه،   بوا�شطة   نبري�ش،   الو�شخ   والقيح  . ولّما  
 ختم   الجرح،   عادت   اإلى   اال�شتفراغ   اأكثر   من   االأّول،   وكان   يخرج   عند  
 تقيئها   مادة   �شفراء   تميل   اإلى   االأخ�شر .  ففّكروا   باأنّ   ذلك   نتيجة   حركة  
 ع�شبّية،   واأخذوا   يبعدون   عنها   الط�شت،   وهي   ت�شغط   على   نف�شها  
 واال�شتفراغ   يالزمها .  ثمّ   اأجريت   لها   عملّية   ثانية   دامت   اأربع   �شاعات  
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 ون�شف،   وقد   وجد   االأطّباء،   عدا   االلت�شاقات   التي   عادت   فظهرت   في  
 الكلوة   والكبد    والمرارة،   الت�شاقات   جديدة   في   كلّ   الم�شارين .  ولم  
 يتمّكن   الدكتور   بعقليني   من   اإنهاء   العملّية   لتعب   تثّبته   في   قلبها   اإذ   كان  
 ينب�ش170   نب�شة،   في   الدقيقة،   بعد   العملّية،   كما   قطع   الرجاء   من  
 الق�شاء   على   كلّ   االلت�شاقات   الموجودة،   وتركها   و�شاأنها   م�شّلما   اإّياها  
 للعناية   االلهّية .  و�شاءت   حالتها   فقبلت   �شرّ   الم�شحة   وبقيت   مّدة   تحت  
 الخطر .  وقد   قطعت   االأكل،   اإذ   تتغّذى   باإبر   الم�شل   فقط .  ولّما   عادت  
 بعد   ذلك   اإلى   االأكل،   عاودها   اال�شتفراغ   على   �شكل   اأخّف   من   االأّول   ولكنّ  
 الدكتور   بعقليني   ن�شب   ذلك   اإلى   تح�ّشن   موّقت   متاأتٍّ   عن   التنظيفات  
 الداخلّية   التي   اأجراها .  تركت   الم�شت�شفى   في   اأوا�شط   ت�شرين   االأّول  
 قا�شدة   بكفّيا،   حيث   مكثت   ثالثة   اأ�شهر   واال�شتفراغ   يزيد .  ثمّ   اأر�شلت  
 في   غ�شون   �شنة   1938   اإلى   الدكتور   كلمات   في   م�شت�شفى   اأوتيل   ديو،  
 فاأ�شار   بعملّية   نزع   المرارة   فمانعت   بعد   ا�شتئذان   رئي�شتها،   لما   لقته   من  
 عذاب   بال   فائدة .  فاأر�ِشَلت   اإلى   دير   االإبتداء   للراحة،   وهناك   ق�شت  
 �شنين   طويلة   بين   الحياة   والموت .  ولم   ت�شلَّم   �شغال   غير   التعليم   الم�شيحيّ  
 وبع�ش   درو�ش   خ�شو�شّية .  وكانت   في   البدء   تروح   وتجيء   في   داخل  
 الدير   بال   م�شاعدة   اأحد،   ولكّنها   على   كثرة   اال�شتفراغ   �شعف   ج�شمها،  
 ولم   تعد   تقوى   على   الم�شي   اإالّ   بم�شاعدة   عّكازة   وراهبة   ت�شندها .  وفي  
 اأوا�شط   �شنة   1941   اأ�شابها   عار�ش،   فانعقد   ل�شانها   وتعّطلت   يدها  
 اليمنى،   واأ�شابها   وجع   موؤلم   في   �شل�شلة   ظهرها،    وفي   موؤّخر   الراأ�ش  
 حّتى   لم   تعد   تتمّكن   من   الجلو�ش .  و�شاءت   حالتها،   وقد   اأ�شابها   اأكثر   من  
 عار�ش   اأ�شرفت   معه   على   الموت .  وقد   م�شحها،   ثانية،   االأب   يو�شف  
 مر�شد   االإبتداء   الم�شحة   االأخيرة .  وبعد   �شبعة   اأّيام،   تح�ّشنت   حالتها  
 قليال،   ولكنّ   يدها   بقيت   ياب�شة   معّطلة،   والوجع   في   ظهرها،   وقد   حكم  
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 الدكتور   اأبو   حيدر،   والدكتور   مي�شال   فرحات   من   حّمانا،   باأنّ   �شبب   هذا  
 العار�ش،   الذي   كان   يراجعها،   �شعف   وتن�شيف   في   العظم   والعروق،   من  
 عدم   التغذية .  وبقيت   يدها   معّطلة   نحو   �شبع   �شنوات،   وقد   �شفيت   على  
 اأثر   م�شحها   بتراب   اأح�شرته   لها   الرئي�شة   العاّمة   من   روما،   وقد   تمّ   هذا  
 ال�شفاء   في   اليوم   التالي .  وبقيت   على   هذه   الحال   حّتى   �شنة   1950 
 والعوار�ش   تراجعها   واال�شتفراغ   يالزمها   حّتى   اهتراأت   اأ�شنانها   وزادت  
 حالتها   �شوءا .  وكان   الدكتور   حكمت   جّبور   يعاينها   وكان   ي�شرح   باأنّ  
 مر�شها   غير   قابل   ال�شفاء،   فلم   تكن   تقدر   اأن   تحفظ   في   معدتها   �شيئا  
 من   الماأكوالت   الخفيفة   وال�شوائل،   وقد   قال   االأب   يو�شف   الي�شوعي  
 مر�شد   دير   االبتداء   باأنه   ال   يدري   كيف   االأخت   ماري   اأبيل   ال   تزال   على  
 قيد   الحياة،   طالما   كانت   ت�شتفرغ   كّلما   تاأخذه .  وكلّ   من   راآى   اأخواتها  
 الراهبات   ي�شاأل :  ال   تزال   حّية؟ !  والزمت   فرا�شها،   اإلى   جانبها   اإناء  
 مو�شوع   اللتقاط   القيء .  ولم   تعد   تقوى   على   ترك   الفرا�ش،   وكان   الجميع  
 يتوّقعون   وفاتها   من   يوم   اإلى   اآخر .  وفي   مر�شها   اأظهرت   ف�شيلة   خارقة  
 العادة   ب�شبرها   وب�شا�شتها   ومحّبتها   لل�شالة،   وخ�شوعها   التام   الأحكام  
�شمعت   بخبر   عجائب    الرّب،   وكانت   تدعى   اأحيانا   راهبة   قّدي�شة .  
 القّدي�ش   �شربل   وكانت   �شورته   على   �شريرها   وذخيرته   في   عنقها  . كانت  
 قبل   زيارتها   له   ت�شرع   اإليه   وتقول :  اإذا   �شئت   اأن   ت�شفيني   فدعني   اأراك  
 في   الحلم .  ولم   تم�شي   مّدة   حّتى   راأته   في   المنام  . وقد   ظهر   لها   الب�شا  
 ثوبا   اأبي�شا،   واقفا   قرب   �شريرها،   ماّدا   يديه   فوقها،   واختفى .  ثمّ   ظهر  
 لها   مّرة   ثانية   في   المنام،   واأعطاعا   البركة .  ولّما   ظهر   لها   في   المّرة  
 االأولى   اأخبرت   الراهبات   بذلك   ف�شئلت   هل   ت�شبه   ال�شورة   التي   تمّثله  
 راكعا   على   طبق،   وهي   ال�شورة   الوحيدة   التي   كانت   معروفة   ومنت�شرة،  
 فاأجابت :  كالّ   ال   ي�شبهها !  فقلن   لها :  اإذا   لي�ش   هو .  على   اأنّ   ذلك   لم  
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 ي�شعف   اإيمانها   به .  ومع   اأّنها   لم   تطلب   اأن   تزوره،   كانت   راغبة   في   ذلك،  
وفي   11   تموز   �شنة 1950  ،   قامت   بزيارة    الّنها   تاأّكدت   اأّنه   �شي�شفيها .  
 القّدي�ش   �شربل   ب�شحبة   رئي�شة   دير   جبيل   االأم   اإيزابيل   غرّيب،   التي  
 الّحت   هي   على   رئي�شتها   بوجوب   اأخذها   اإلى   دير   عّنايا،   ورئي�شة   دير  
 البو�شرّية   االأم   ماتيلد   زنبقة،   ومعّلمة   االإبتداء   االأم   برنديت   نّفاع،  
 واالأخت   ليوتينين   رحمة .  وت�شايقت   كثيرا،   فكانت   ت�شتفرغ   طول  
 الطريق،   حّتى   اإنّ   ال�شّيارة   كانت   تقف   من   حين   اإلى   اآخر   حّتى   تتمّكن  
 الراهبات   من   اإجراء   الم�شاعدات   لها   باإبر   الكافور،   وكنّ   يخفن   عليها  
 اأن   تموت   في   الطريق،   حّتى   فّكرن   باأن   يتركنها   ترتاح   ليلة   في   دير   جبيل،  
 فاأبت .  وبعد   خم�ش   �شاعات   ق�شينها   على   الطريق،   و�شلن   اإلى   الدير  
 وهي   في   حالة   التلف .  ولّما   اأنزلت   من   ال�شّيارة   على   كر�شي،   وهي   على  
 مثل   هذه   الحال،   اأخذ   النا�ش   يقولون   من   حولها :  ما   اأ�شغر   عقل   هوالء  
 الراهبات   الي�شوعّيات !  جايبينها   تموت   هون !  يتركوها   تموت   على  
اأنزلها   مي�شال   ال�شروجي   وفيكتور   غاوي   وفوؤاد   ال�شائغ    فرا�شها !  
 ماأموران   في   المفرزة   ال�شحّية   في   دير   عّنايا،   مع   بع�شهم   اإلى   ال�شريح  
 محّملة   على   كر�شي .  واأدخلت   محلّ   ال�شريح   وحالما   لم�شت   البالطة  
 بيدها   �شعرت   بق�شعريرة   في   ظهرها   وبقّوة   غريبة   ت�شري   في   ج�شمها.  
 و�شعرت   بح�شور   القّدي�ش   في   ذلك   المكان .  وما   كان   هذا   ال�شعور  
 يعتريها   اأمام   التابوت   الفارغ،   وال   في   الكني�شة،   بل   على   باب   ال�شريح  
 فقط .  ثمّ   اأخذت   اإلى   غرفة   حيث   تمّددت   على   �شرير   اأُعدّ   لها .  وُقّدمت  
 لها   بع�ش   الفواكه،   فما   اأخذت   منها   �شيئا   حّتى   اعتراها   التقيوؤ  
 واال�شتفراغ .  وفي   الم�شاء   قالت   للرئي�شة   االأم   اإيزابيل   غرّيب :  اأنا   ال   اأنام  
 على   تخت   رفا�ش،   ارميني   مع   الفقراء   على   اأر�ش   ال�شريح !  ولكّنها  
 اأجابت :  لي�ش   لِك   محلّ   على   ال�شريح  ! فر�شخت،   وقالت   للقّدي�ش   �شربل:  
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 اأنت   راهب   واأنا   راهبة   وتعرف   الطاعة،   فاأنا   اأطيع   والباقي   عليك.  
 وق�شت   تلك   الليلة   بال�شالة   مع   الراهبات   في   الغرفة   التي   اأعّدت   لهّن.  
 وفي   ال�شباح   الباكر،   جرى   تطواف   قربانّي،   ا�شتركت   فيه   الراهبات،  
 اأّما   هي   ف�شاألتهنّ   اأن   يرمينها   عند   ال�شريح .  وبعد   القّدا�ش   في   الكني�شة  
 والمناولة   و�شعت   في   غرفة   ال�شريح   اأمام   بالطة   القبر،   وهناك  
 ا�شتركت   بثالثة   قّدا�شات .  وكانت   ت�شارك   ال�شعب   في   حاالتهم،   ت�شّلي  
 مثلهم :  يبكون   فتبكي !  وي�شرخون   فت�شرخ !  وكان   ي�شود   الغرفة   جوّ  
 �شالة   عجيب،   ومحّبة   متبادلة .  وفي   تلك   ال�شاعة،   اأخذت   ت�شعر   بوجع  
 موؤلم   في   جنبها   وخ�شو�شا   في   ركبتها   اليمنى   فتو�ّشمت   خيرا،   وقالت  
 في   نف�شها :  اإّنه   وال   �شّك   ي�شفيني !  الأّنها   كانت   �شمعت   اأّنه   اإذا   �شاء   اأن  
وعند   ال�شاعة   التا�شعة   والربع،   بعد   اال�شتراك    ي�شفي   يزيد   الوجع .  
 بالتطواف   من   الدير   الى   المحب�شة،   عادت   االأم   اإيزابيل   وعر�شت   عليها  
 اأن   تذهب   معها   فتاأخذ   �شيئا   من   الطعام   اأو   ال�شراب،   فاأبت   وقالت   لها:  
ل   اأن   اأبقى   اأ�شّلي   هنا !  اأتركيني   وروحي   م�ش   طالعة   من   هون   اإالّ    اأف�شّ
 ما�شية !  فذهبت   وتركتها .  وبعد   ذلك   بقليل   دخلت   المفرزة   ال�شحّية  
 الإجراء   التنظيف،   ور�ّش   ماّدة   د . د . ت .  فنقلوا   المر�شى   اإلى   الخارج.  
 ولّما   و�شلوا   اإلى   االأخت   ماري   اأبيل   �شاألتهم   اأن   ي�شعوها   اأمام   ال�شريح  
 من   الجهة   الخارجّية .  فحملوها   على   الكر�شي   الجال�شة   عليها   وو�شعوها  
 حيث   طلبت .  ثمّ   عادوا،   بعد   الر�ّش،   فحملوها   وو�شعوها   اأمام   ال�شريح  
 في   الداخل،   ف�شكرتهم   قائلة :  لقد   عّذبتكم   مّرتين !  وهذه   المّرة   االخيرة!  
 وجل�شت   اأمام   ال�شريح   وعينها   في   البالطة   كاأنّ   �شيئا   يجذبها   اإليها!  
  ولم   ت�شتطع   اأن   تحّول   نظرها   عنها !  وكانت   في   حالة   تاأّثر   �شديد.  
 كان   قربها   اأعمى   يفرك   عينيه   على   البالطة   قائال :  اإرحمني   يا   اهلل  
 كعظيم   رحمتك ...  ثمّ   يرفع   راأ�شه   ويجّرب   اأن   يفتح   عينيه   بيديه .  وقد  



ثالثًا104

 اأعاد   هذه   العملّية   مّرات   عديدة .  وكان   الوجع   ال   يزال   على   ما   هو .  وبينما  
 هي   ت�شّلي،   التفتت   فاإذا   باإ�شم   االأب   �شربل،   المحفور   على   بالطة  
  ال�شريح،   قد   تبّلل   بقطرات   من   العرق   تجّمدت   عليه !  ففرحت 

 وقالت :  هذا   لي !  ثمّ   نَوت   في   نف�شها   اأن   تاأخذ   منديال،   وتلتقط   العرق   عن  
 البالطة،   وتم�شح   المنديل   على   معدتها   وج�شمها   فتقوم   وتم�شي .  فاأخذت  
 المنديل   ونه�شت .  و�شاءت   امراأة   ان   ت�شاعدها،   فاأبت   اإالّ   اأن   تنه�ش  
 بذاتها !  ولّما   و�شعت   المنديل   على   البالطة   وراأته   تبّلل   بالعرق،   تاأّثرت  
 جّدا،   واأخذت   تم�شح   به   معدتها،   و�شل�شلة   ظهرها،   وجنبها،   ولم   يرى  
 اأحد   �شواها   قطرات   العرق   على   البالطة !  ثمّ   التفتت   لترى   ما   اإذا   كان  
 حولها   اأخواتها   الراهبات   لي�شهدن   �شفاءها   ويفرحن   معها   بعدما   تكّبدن  
 من   عناء   في   �شبيلها،   طيلة   اأعوام   عديدة،   الأّنها   كانت   قد   تاأّكدت   من  
 �شفائها .  فوجدت   بع�شا   منهنّ   و�شاألت   الممّر�شة   اأن   تح�شر   لها   االأم  
 برناديت،   فاأ�شرعت   واأح�شرتها .  فوقفت   اإلى   جانبها   ف�شّلمتها   الع�شا،  
 وانت�شبت   واقفة !  و�شرخت   ب�شوت   عالٍ :  زيحوا !  و�شعوا   لي !  وم�شت،  
 وكانت   خطواتها   في   البدء   غير   مثبتة   ترفع   قدميها   اأكثر   من   المعتاد  
 ولكّنها   ما   لبثت   اأن   م�شت   مثل   الكل،   والنا�ش   من   حولها   ي�شّفقون  
 ويهّللون .  وكان   بقربها   رجل   متوالي   محّمدي   راآها   �شاعة   و�شلت،   وراآها  
 �شاعة   �شفيت،   ف�شرخ :  بّدي   �شير   م�شيحي .  واأخذ   النا�ش   يتناكفون  
 ثيابها !  وقرعت   االأجرا�ش !  ووهتفت   الجماهير   فاق�شعر   بدن   االخت  
 اإيزابيل   غرّيب   وقالت   بتاأّثر :  اإن   �شاء   اهلل   تكون   راهبتنا   م�شيت !  ثم  
  خرجت   م�شرعة   بين   االمل   والخوف .  فاإذا   باالأخت   ماتيلد   زنبقة  
ت�شرخ :  م�شيت   ماري   اأبيل !  فم�شى   االأب   اأجّيا   على   مهل،   وهو   في   غاية  
 التاأّثر،   فو�شل   اإلى   الكني�شة   ودخلها   وركبتاه   كادتا   ال   تحمالنه   تاأّثرا  
ة   بال�شعب،   واأحد   الرهبان   يخطب   بحما�شة   نارّية    وكانت   الكني�شة   غا�شّ
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 عن   �شلطة   اهلل   و�شفاعة   االأب   �شربل   واالأخت   ماري   اأبيل   منت�شبة   على  
 درج   المذبح   كع�شا   الخيزران   تنظر   اإلى   الكاهن   وت�شمع   كالمه .  ولما  
 انتهى   الخطيب   من   كالمه   �شعر   االأب   اأجّيا   بنف�شه   تدفعه   اإلى   الكالم  
 فدعى   اإلى   التوبة،   والعودة   اإلى   االإيمان،   وكان   ال�شامعون   يبكون   من  
 فرحهم   وي�شاركونه   بتاأّثره .  وبعد   زّياح   القربان،   قاموا   بتطواف   دام  
 اأكثر   من   �شاعتين   ا�شتركت   فيه   ولم   ت�شعر   بتعب،   وكانت   تقفز   فوق  
 الحجارة   المعدة   للبناء   المتراكمة   في   اأروقة   الدير .  وحملها   مي�شال  
 ال�شروجي،   بين   يديه   و�شرخ   بالجماهير :  �شوفوا   المحمول   حامل  ! ما  
 على   اهلل   اأمر   ع�شير !  اأنظروا   الحامل   والمحمول !  والويل   لمن   لي�ش   له  

 اإيمان  !  
�شهد   مي�شال   ال�شروجي :  كنُت   مري�شا   منذ   �شنة   1947   لغاية   9   اأيار  
 �شنة   1950 .  وكنُت   م�شابا   بداء   المفا�شل .  وو�شل   هذا   المر�ش   اإلى  
 غ�شاء   القلب   الداخليّ   والخارجّي،   وعمل   التهابا   اأقعدني   عن   العمل،  
 و�شّبب   اإحالتي   على   التقاعد   من   �شلك   الدرك،   فتركُت   ال�شلك   �شنة  
   1949  في   اأّول   ت�شرين   الثاني .  �شنة   1950   في   27   كانون   الثاني،   ال�شاعة  
 الخام�شة   بعد   الظهر،   ح�شل   �شيء   بيني   وبين   �شخ�ش   يدعى   فيكتور  
 خوري   من   الحدث   -  بيروت،   فلطمني   برجله   ورماني،   من   االتوبي�ش  
 وهو   واقف،   اإلى   االأر�ش .  فوقع   ظهري   على   حاّفة   الر�شيف،   واأغمي  
 عليّ .  وقد   �شّبب   لي   ك�شر   في   الفقرتين   الحادية   ع�شر   والثانية   ع�شر  
 من   �شل�شلة   فقرات   الظهر .  فان�شّلت   رجالي   االثنتان،   وان�شلّ   حاجز  
كما   اأثبت   ذلك   الت�شوير   على   االأ�شعة،   ب�شهادات    المثانة  ( المبولة ) ،   
 االأطّباء   التي   اأحملها .  وبقيُت   على   هذه   الحالة   حّتى   التا�شع   من   �شهر  
 اأّيار   �شنة 1950  ،   حيث   �شمعت   باأخبار   عجائب   القّدي�ش   �شربل .  فطلبُت  
 من   زوجتي   اأن   تنقلني   لزيارة   �شريح   االأب   �شربل .  فاأح�شرت   �شّيارة،  
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 وطلبت   زوجتي   من   ابن   خالها   االأب   بطر�ش   تّنوري،   الوكيل   العام   اآنذاك  
 في   الرهبنة   الحلبّية   المارونّية،   اأن   ي�شحبنا   اإلى   الدير .  فُو�شعُت   في  
 ال�شيارة،   اإذ   لم   اأكن   اأ�شتطيع   الم�شي،   وق�شدنا   الدير .  فت�شايقت   جّدا  
 على   الطريق،   وكان   مر�ش   القلب   ال   يزال   متمّلكا   فيّ .  و�شلُت   اإلى   الدير،  
 ففح�شني   هناك   االأطّباء   المولجون   من   قبل   الرهبنة،   وهم   الدكتور  
 ابراهيم   باخو�ش   و�شخر   الخازن   واأنطوان   البعيني .  فكان   تقريرهم  
 اآنذاك   ب�شوء   حالتي،   وتقريرهم   موجود   في   �شجاّلت   الدير .  واأنزلُت  
 اإلى   القبر،   فلم   اأ�شتطع   الدخول   لكثرة   االزدحام .  فاأعدُت   اإلى   الكني�شة،  
 حيث   اعترفُت   واأنا   واقف   والكاهن   مم�شك   بي،   واالأب   جبرائيل   ي�شندني  
 من   جانبي،   واأنا   تعب   من   هذه   الوقفة .  ثمّ   ُحملُت   اإلى   المائدة   المقّد�شة،  
 حيث   تناولُت   القربان   المقّد�ش .  وبعد   ذلك   اأُنزلُت   اإلى   القبر،   وبقيُت  
 مطروحا   اأمام   ال�شريح   في   البكاء   والت�شّرع   من   قلب   مجروح .  وبعد 4  3 
 ال�شاعة،   اأح�ش�شُت   برجفة   في   كلّ   مفا�شلي   وعبقة   قوّية،   وقمُت   ب�شرعة  
 واقفا   وج�شمي   يرتجف   و�شهقُت   بالبكاء   و�شرخُت   �شرخة   قوّية   كمن  
 اعتراه   خوف   �شديد !  وكان   هناك   عامل   ا�شمه   ا�شبيرو،   يبّلط   داخل  
 غرفة   ال�شريح،   ولم   يكن   قد   و�شع   بعد   اإالّ   3   بالطات،   فخرج   واأخبر  
 اأن   قد   حدث   لي   اأعجوبة !  وتوّجهُت   نحو   الباب   مرتع�شا   اأم�شي   كطفل  
 في   اأّول   نقلة !  ف�شمعُت   االأجرا�ش   تقرع   والن�شاء   يزغردن   والجماهير  
 تهتف   اأعجوبة !  اأعجوبة !  فاأخذُت   منديال   من   جنبي   الأم�شح   العرق  
 المت�شّبب   على   وجهي،   فامتالأ   المنديل   عرقا   اأ�شفر .  وتقّدمُت  
  فوجدُت   عباءة   من�شورة   على   الحائط   اأمام   باب   الكني�شة،   فم�شحُت   بها 
 وجهي .  فهجم    النا�ش   على   العباءة   مّزقوها   وتناتفوها   تبّركا .  وم�شيُت  
 اإلى   الكني�شة   وحدي   ال   ي�شندني   اأحد،   فزرُت   القربان   المقّد�ش .  وبعدها  
 ا�شتح�شروني   اإلى   غرفة   فيها   االأ�شتاذ   بول�ش   �شالمة   طريح   على   نّقالة  
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 المر�شى،   وكان   قد   م�شى   على   �شفائي   15   دقيقة،   فتقّدمت   منه،   وقلُت:  
 يا   اأمير   ال�شعراء   اهلل   ي�شفيك   مثل   ما   �شفاني .  ثمّ   تدّفقت   الجماهير  
 على   الغرفة   لي�شاهدوني .  ثم   ح�شر   الدكتور   �شخر   الخازن،   واأجرى   لي  
 الفح�ش   بعد   ال�شفاء،   فرفع   لي   ثيابي   كّلها،   واأخذ    يفح�ش   قلبي،   ويدقّ  
 عليه   بيده،   وفح�ش   ج�شمي   كّله   فوجدني   معافى .  واأ�شقطُت   دعوتي   التي  
 اأقمُتها،   في   محكمة   الجنايات،   على   فيكتور   خوري،   حفاظا   للجميل  
 الذي   اأوالنيه   القّدي�ش   �شربل .  وعند   الم�شاء   �شعدت   االأخت   ماري   اأبيل  
 مع   بع�ش   الراهبات   الى   المحب�شة   ما�شية   على   اأقدامها   من   مفرق   طريق  
 ال�شيارات   الى   المحب�شة،   وق�شت   ليلتها   جال�شة   على   كر�شي   اأمام   غرفة  
 الحبي�ش   االأب   �شربل .  وعند   ال�شباح   عادت   اإلى   بكفّيا،   وفرح   بها   جمهور  
 الدير .  وتناولت   طعام   الفطور   معهم   ولم   تراجع .  وعادت   ت�شتغل   اأ�شغاال  
 متعبة   للعقل   والج�شد   كاأح�شن   الراهبات   المتمّتعات   بال�شّحة   الكاملة.  
 وبقيت   تاأخذ   بع�ش   المقّويات   والمغّذيات   الأنّ   �شقوط   اأ�شنانها   ال   يمّكنها  
 من   اأخذ   التغذية   الكافية .  وات�شع   المجال   لغيرتها   ف�شعت   للقدا�شة   اأكثر  
 من   قبل .  وروت   مّرة   حادث   �شفائها   اأمام   جمهور   غفير   في   حّمانا   بينهم  

 رجل   درزي   بكى   عندما   �شمع   من   فمها   رواية   �شفائها . 

  - �سفاء   عقل   واكيم
كان   عمره   14   �شنة،   انقلبت   به   الدّراجة،   على   جانب   الطريق   من  
 علو   8   اأمتار،   ففّك   وركه،   فتوّجهوا   اإلى   م�شت�شفى   الجامعة   االأميركّية،  
 وبعد   ذلك   اأجرى   له   الدكتور   �شامي   حداد   عملّية،   وقال   لذويه :  م�شاألته  
 ب�شيطة،   خّل�ش،   كان   وركه   زائحا   فرّديته   اإلى   محّله .  مكث   في   الم�شت�شفى  
6    اأّيام،   جاء   بعدها   اإلى   البيت،   ولزم   الفرا�ش   ثالثة   اأ�شابيع   م�شّطحا  
 على   ظهره .  ولّما   حاول   الم�شي   وجد   اأنّ   رجله   ياب�شة   الورك   والركبة  
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 معا .  راجع   الدكتور   حّداد   في   الجامعة   االأميركّية،   فطلب   �شورة   على  
 االأ�شعة،   و�شّرح   بعدها :  رجله   ال   ت�شفى   حّتى   ولو   بعملّية   جراحّية !  ف�شاألوه  
 عن   �شبب   ذلك؟   فاأجاب :  لقد   تجّمع   دم   وتحّجر   في   محلّ   جورة   الورك!  
 فاأعادوا   �شوؤاله :  كيف   قلت   في   المّرة   الما�شية   لقد   �شفي؟ !  فاأجاب:  
 اأنا   اأكفل   الواحد   لّما   يخرج   من   عندي   من   الم�شت�شفى،   ول�شت   م�شوؤوال  
 عّما   يجري   بعد   ذلك .  ح�شل   نتوء   في   وركه   حّتى   كان   يت�شّور   كلّ   من  
 يراه   اأّنه   يحمل   م�شد�شا،   اأو   زّوادة   على   جنبه .  ولم   يكن   اأحد   ير�شى  
 بت�شغيله،   وُرِف�ش   طلبه   لاللتحاق   بوزارة   االأ�شغال   العاّمة،   اأو   في   �شركة  
 �شّكة   الحديد،   التي   التحق   فيها   اأخوه،   و�شار   عالة   على   اأهله،   فا�شطر  

 لفتح   دّكان   ليعي�ش   منه  . وبقي   على   هذه   الحال   10   �شنين . 

    -    نحو   �سربل
�شمع   عقل   بعجائب   القّدي�ش   �شربل،   فقّرر   زيارته   يوم   اأحد،   ولكنّ   اأخاه  
 طانيو�ش   حين   �شمع   ب�شفاء   ماري   جميل   المعلوف،   التي   ولدت   عرجاء،  
 ق�شد   بيتها .  ولّما   تثّبت   من   �شفائها،   عاد   م�شرعا   اإلى   دّكان   اأخيه    مثل  
ر   هّلق !  وكانت   لهجته   تدلّ   على   لهفة   وتاأّثر   ر   �شكِّ  المجنون،   وقال   له :  �شكِّ
ر   دّكانك   هّلق   ر؟ !  فرّدد :  �شكِّ  غريبين !  ف�شاأله   عقل :  لماذا   تريد   اأن   اأ�شكِّ
ت !  ف�شعر   عقل   بحرارة    بدنا   نزور   القّدي�ش   �شربل،   ماري   جميل   �شحِّ
 اإيمان   قوّية   و�شار   عنده   اندفاع   من   نف�شه،   ف�شّكر   الدّكان .  �شحك   بع�ش  
 النا�ش   وقالوا   ماذا   تراه   يفعل   اأو   ي�شتفيد   لقد   م�شي   على   عرجه   �شنين ! 

 -  وزير   يحتّج
اأ�شرع   اأميل   لّحود   وزير   المالّية،   اإلى   ق�شر   رئي�ش   الجمهورّية   اللبنانّية،  
 ال�شيخ   ب�شارة   الخوري .  ارتفع   �شوت   الوزير   م�شتاء :  هال�شّجي   كال   يللي  
 انقامت   حول   هالراهب   �شي   م�شحك .  واأب�شع   مّنا   انتقلت   العدوى  
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 لل�شحافّيي،   واجب   نو�شع   حدّ   لهالمخادعات !  تو�ّشطت   عقيلة   الرئي�ش  
واجب   ن�شوف   بعينينا .  ما   في   غير   هالطريقا   المعقولي   وحدا    تقول :  
 بتقدر   تاأّكدلنا   �شو   عم   بي�شير   هونيك،   و�شو   هّيي   الحقيقة .  ق�شّيي،  
 تابع   الوزير،   حا�ش�ش   ريحتا   م�ش   طّيبي   كتير .  م�ش   خاليي   من   الخداع.  
 والمخجل   اإّنو   بلبنان،   لبنان   الح�شارة   والرقي،   ن�شمع   بمتل   هاالأعمال  
 الفا�شحه   وال�شعوذات   الم�شتنكرة !  اأّما   الرئي�ش   فاأجاب   بلهجة   عائلّية:  
 اأميل   اإنت   اأقدر   النا�ش   عَ   تو�شيح   هالق�شّيي .  روح،   طالع    َع    عّنايا،  
 و�شوف   �شو   عم   بي�شير،   وب�ش   ترجع   منبقى   ناخد   االجراءات   الالزمي .  
النا�ش   مجانين !  اأردف   الوزير،   واحد   من   جيراني،   ا�شمو   عقل   واكيم،  
 مري�ش   من   اأكتر   من   10   �شنين   حملوه   عَ   عّنايا  . وما   عاد   �شّكان   الحي  
 يلهجو   اإالّ   ب�شيرتو،   هادا   م�ش   �شعف   عقل؟ !  باإ�شارة   قطع   الرئي�ش   الكالم  
 على   وزيره   قائال :  نحنا   متكلين   عليك   َت   تروح   تجبلنا   الخبر   ال�شحيح.  
جرت   �شّيارة   الوزير   اأميل    تحّقق   بذاتك،   ورجاع   خّبرنا،   منتظرينك .  
 لّحود   عبر   المنعطفات   اإلى   عّنايا .  بين   طورزّيا   واإهمج   وم�شم�ش   والدير،  
 عاين   الطرقات   والدروب   والم�شالك   وال�شعاب   ت�شيل   بالجماهير   كاأّنها  
 االأنهار   ت�شّب   في   البحر ...  وكاد   ال�شير   يكون   م�شتحيال .  امتع�ش   الوزير  
 من   هذا   البطء   ومن   اأنّ   كثيرين   قد   عرفوه   واأبدوا   ده�شهم !  ا�شتقبل  
 رئي�ش   الدير   ال�شّيد   لّحود   وقد   اأخذه   العجب   من   هذه   الزيارة   المفاجئة  

 من   قبل   رجل   �شيا�شيّ   معروف . 
    -  نه�س   وم�سى

ركب   عقل   واأخوه   طانيو�ش   واأّمه   وعّماه   �شّيارة   راأ�شا   اإلى   عّنايا . فنذر  
 في   عودته،   اإذا   �شفي،   اأن   ياأكل   خبز   وماء   طيلة   اأ�شبوع .  و�شّلى   طول  
 الطريق،   في   �شّره،   االأبانا   وال�شالم،   وما   كان   يلتفت   يمينا   و�شماال .  لّما  
 و�شلوا   دخل   عقل   مبا�شرة   اإلى   ال�شريح   رغم   �شعوبة   الو�شول   ب�شبب  
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 الح�شد   الب�شري،   وانطرح   على   االأر�ش   تحت   طاولة   ي�شيء   النا�ش   عليها  
 �شموعا،   وكان   ي�شّلي   ويتلو   طلبة   ال�شّيدة   مع   الح�شور .  و�شارت   والدته  
 تمّل�ش   يدها   على   القبر   وتفرك   له   جنبه   وت�شع   له   ترابا   عن   القبر   في  
 فمه .  وعند   البلوغ   اإلى   ن�شف   طلبة   ال�شّيدة   تقريبا،   �شعر   بغتة   اأنّ   تّيارا  
 كهربائّيا   جرى   في   يده   �شاريا   من   الكّف   اإلى   الكوع .  ولّما   و�شل   اإلى   الكوع  
 ا�شتدّ   تاأّثر   ذلك   التّيار   ف�شعر   بخوف   ورع�شة  ! فانتف�ش   فاإذا   برجله  
 الم�شابة   راكعة   اإلى   جانب   اأختها  ! فانده�ش !  فت�شّرع   ب�شّدة   اأكثر   مرّددا  
 في   نف�شه   اإن   �شاء   اهلل   تكون   هي   العجيبة .  ووا�شل   تالوة   الطلبة   مع  
 الم�شّلين   ولم   يكن   قد   تاأّكد   بعد   من   حدوث   ال�شفاء   التام .  ولّما   انتهت  
 الطلبة   نه�ش   وم�شى،   وكان   ي�شعر   في   نف�شه   اأّنه   تح�ّشن،   ولكّنه   لم   يجروؤ  

 على   اإعالن   ذلك   خوفا   من   اأن   يتجّر�ش ! 

    -  قرعت   االأجرا�س ! 
ولّما   خرج   عقل   واأّمه   من   غرفة   ال�شريح،   قال   لها   عقل :  مبّين   عم  
 اأعرج   على   اليمين !  يمكن   �شّحيت !  وراح   يم�شي   مرتاحا   وينخ   ويركع  
 ويقوم .  حّتى   عّمه   �شار   يزّقف   من   فرحه :  يا   ابن   اخي   �شّحيت !  وعند  
 ذلك   نزع   البوط   من   رجله   وابتداأ   يم�شي   جّيدا   وكان   ال�شعب   متحّم�شا  
 جّدا   من   ذلك،   فعال   الهتاف   والت�شفيق   في   الخارج   وقرعت   االأجرا�ش ! 

-    اأنا   ماآمن   باأهلل
ولّما   �شمع   الوزير   اأميل   لّحود   قرع   االأجرا�ش،   اعتقد   اأنّ  
  النا�ش   مبتهجون   بقدومه،    فتاأّفف   وقال   لرئي�ش   دير   عّنايا 
 بع�شبّية :  بترّجاك !  اأنا   م�ش   جايي   ب�شفة   ر�شمّيي .  وّقفلي   هالمظاهرات  
  ودقّ   الجرا�ش .  اأجاب   الرئي�ش   وهو   ال   يتمالك   من   اإبداء   ابت�شامة 
 معنوّية :  �شرّفتنا   عَ   بغتي .  هال�شي   م�ش   عَ   ح�شابك   يا   معالي   الوزير،   الأّنو  
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 ما   �شبقلنا   علم   بزيارتك،   يمكن   هالنا�ش   الطّيبين   القلوب،   �شافو   �شي  
 عجيبي،   و�شارو   يزّقفو .  �شرخ   الوزير   مذعورا !  عجايب !  وان�شحب   تّوا  
 بين   الجمع   المائج   يزحمه   من   كلّ   �شوب .  وفيما   هو   يجتاز   الحو�ش،  
 راأى   �شاّبا   يهرع   اإليه،   ن�شيطا،   فرحا   متهّلال   وحوله   بع�ش   ذويه   ومعارفه  
  ي�شّفقون   ويبتهجون،   لقد   عرفه :  هو   عقل   واكيم   يهتف   به :  اإنت؟  
 هون؟ !  �شعادة   الوزير؟   فيجيبه   الوزير   ب�شوؤال   اآخر :  اأنت   عقل؟   قولكن  
 �شحيح   اأو   اأنا   مغّلط؟   اأجاب   عقل :  نعم   اأنا   ذاتي   متل   مّنك   �شايف  
 ...اأنا   ب�شفاعة   القّدي�ش   �شربل   �شّحيت !  و�شع   الوزير   كّفه   على   جبينه  
  حائرا،   م�شطربا،   وهو   يتمتم   كاأّنه   في   حلم :  �شي   عجيب   متل   ب�شر  
 البنام !  ثمّ   التفت   اإلى   الرئي�ش   الذي   كان   يتبعه   وقال :  يا   بونا،   م�ش  
 عارف   �شو   �شرلي .  هالزلمي   بعرفو   مري�ش   مزمن   من   10   �شنين .  قدرة  
 اهلل   هال�شفيتو،   �شفتني   كمان،   �شفتني   من   عدم   اإيماني !  اأنا   ماآمن   باأهلل،  

 بالقّدي�ش   �شربل،   بالكني�شي   الكاثوليكّية،   بال�شما ... 

   - كان   االأوالد   ي�سخرون   مّني   ويتقّلدوني
5  /2014/6  والمعروفة   بميمي   اليا�ش   كرم   مواليد    روت   مينا   في 
  1931 من   ب�شكنتا :  لدي   5   اأوالد   3   �شباب   اأطّباء   بينهم   الطبيبان   اليا�ش  
 مخول   طبيب   الجهاز   اله�شمي   وطانيو�ش   مخول   طبيب   قلب .  كان   عمري  
 �شنة   لما   مر�شت   بالمالريا .  مرّ   يومها   الدكتور   محفو�ش   حبيقة   راكبا  
 على   الحمار   فلّما   راآني   قال   الأّمي :  بدنا   نعملها   اإبرة   كينا .  ولما   وخزني  
 اأ�شاب   ع�شب   رجلي   فان�شلت .  ومن   عمر   �شنة   ون�شف   يب�شت   رجلي  
 ولم   اأعد   اأ�شتطيع   حراكها .  ولم   اأعد   اأ�شتطيع   الم�شي .  فبقيت   الرجل  
 الم�شابة   كما   هي   اإّنما   االأخرى   بقيت   في   نمّوها   الطبيعّي،   وبذلك  
 �شار   عرجي   كبيرا   وظاهرا .  اأخذتني   والدتي   اإلى   الدكتور   فري�شو   في  
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 م�شت�شفى   اأوتيل   ديو .  وقال   لوالدتي :  اإنّ   ع�شب   رجل   ابنتك   معطوب،   ولم  
 ن�شتطيع   اإجراء   عملّية   لبعد   3   �شنوات .  بعد   3   �شنين   ذهبنا   من   جديد  
 فقال   لها :  ال   يمكن   اإجراء   العملّية   االآن   الأّنا   �شوف   نقطع   ع�شب   الرجل  
 ونلب�شها   خ�شب   وال   يمكن   االآن   فا�شبروا   لعمر   10   �شنوات .  وفي   هذه  
 االأثناء   كنُت   في   المدر�شة،   وكنُت   اأبكي   غالبا   النّ   االأوالد   كانوا   ي�شخرون  
 مّني   ويتقّلدوني .  فقلُت   لوالدتي   ال   اأريد   اأن   اأذهب   اإلى   المدر�شة .  وفي  
 عمر   10  �شنوات   تركُت   المدر�شة،   فاأر�شلتني   والدتي   الأتعّلم   الخياطة  
 في   بيروت،   في   الرميل  -  االأ�شرفّية،   عند   ال�شّيدة   تمام   الحاج،   الأّنهم  
 قالوا :  مهنة   اأعي�ش   منها   في   الم�شتقبل .  اأحّبتني   الخّياطة   ووجعها  
 قلبها   عليَّ   واهتمت   بي .  ولّما   �ُشِفيَ   عقل   واكيم   ابن   اأخيها،   قالت   لي:  
 ميمي   اأنا   بّدي   اآخدك   لعند   القّدي�ش   �شربل .  و�شلنا   وكان   6   اأّيار   1950    
 في   البو�شطة،   من   الرميل  -  االأ�شرفّية .  و�شلنا   اإلى   عّنايا   وكانت   معي  
 الخّياطة .  وكنُت   اأحبُّ   ال�شالة   جّدا   واأ�شع   بح�شا   تحت   ركبتي،   واأقول  
 له :  يا   ي�شوع   اأنت   حكيمي   واأنت   دّبرني   واأبكي !  الأّني   كنُت   اأرى   االأوالد  
 مختلفين   عّني .  وفي   الطريق   هطل   المطر،   ولّما   و�شلنا   اإلى   طورزّيا  
 ابتداأت   البو�شطة   بالتزحيط .  فقال   ال�شائق   للركاب :  يا   جماعة   م�ش   قادر  
 بقى   اأو�شل   يمكن   نزحط   ونجي   بالوادي !  لكنّ   ق�شما   من   الركاب   قّرروا  
 متابعة   الطريق   م�شيا   على   االأقدام .  فطلبت   الخّياطة   مّني   لكي   اأعود  
 معها،   فقلُت   لها :  ال   بّدي   روح   عا   قّدي�ش   �شربل   يا   بموت   يا   بعي�ش   خّلي  
 ي�شفيني   قّدي�ش   �شربل .  فم�شيُت   مع   بع�شهم   دون   الخّياطة   التي   رجعت،  
 من   ال�شاعة   9   �شباحا   حّتى   و�شلنا   اإلى   الدير   ال�شاعة   12.   وبقيت   معي  
 �شّيدة   لم   تتركني   لحظة،   فقالت   لي :  ال   ا�شتطيع   ان   اتركك   واأنت   بهذه  
 الحالة .  و�شلنا   مبّللين   الثياب   ب�شبب   المطر،   وكان   معي   رغيفين   خبز  
 و�شعتهم   في   ال�شباك .  و�شمعنا   قّدا�ش   وتناولنا .  ولّما   انتهى   القّدا�ش،  
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 اأخذُت   �شمعة   وندرُت   للقّدي�ش   �شربل .  وقلُت   له :  يا   قّدي�ش   �شربل   اأنت  
 �شايف   �شو   تعذبت   بّدا   تخل�ش   هال�شمعة   وت�شفيني .  وم�ش   قايمة   من  
 هالزاوية   اإالّ   ما�شية .  و�شويت   ال�شمعة   وركعُت   على   رجلي   ال�شمال،   ولكن  
 لم   ا�شتطع   الركوع   على   اليمين   المعطوبة .  وبداأت   بال�شالة   اأبانا   و�شالم  
 ويا   قّدي�ش   �شربل   طلّ   عليي   وطلبات .  واأبكي .  �شعرت   كاأنّ   رجلي   بداأت  
 تطول،   �شعرت   بحرارة   قوية   في   رجلي   المعطوبة .  واأح�ش�شت   اأنّ   اأحدا  
 م�شكني   تحت   اإبطي،   فوقفُت   وم�شيُت !  �شرخت   �شفاني   القّدي�ش   �شربل!  
  وكان   حكيم   فح�شني   قبل   اأن   اأدخل .  وبعدها   اأتى   الرهبان،   وبداأ   النا�ش
  بالزغاريد .  زّيحنا   حول   الكني�شة   زّياح   القربان،   وكان   المطر   منهمر.  
 وبقيت   3   ايام   من   دون   اأكل   فقط   بال�شالة .  الأّني   من   كثرة   فرحي   لم  
 اأعد   اأفكر   اإالّ   بما   جرى   لي .  ولم   يكن   معي   مال   وال   اأكل   وعندما   راآني  
 اأحد   الرهبان   باقية   ف�شاألني :  هل   اأتيِت   لوحدك؟   األي�ش   معك   اأحد؟   قلت:  
 ال   فات�شلنا   هاتفّيا   بال�شّيدة   تمام   واأخبرناها   ففرحت،   واأتت   بي   اإليها.  
 ولما   عرف   اأهلي   بالخبر   ا�شتقبلوني   ا�شتقبال   االأبطال   في   ب�شكنتا!  

 ال�شكر   للرب   دائما ! 

  - �سربل   يعّمد   طفال   ع�سّية   التقدي�س
ولد   �شبي   لعائلة   لبنانّية   مقيمة   في   اأو�شتراليا   ولديه   م�شكلة   في   قلبه،  
 وكان   و�شعه   خطير   جّدا،   فطلبت   راهبة   في   الم�شت�شفى   من   والد   الطفل  
 لياأتي   بكاهن   يمنحه   �شرّ   العماد   قبل   الوفاة .  فانطلق   الوالد   نحو   دير   مار  
 �شربل   في   �شدني  -  اأو�شتراليا،   وطلب   من   الرهبان   لكي   يذهب   اأحدهم  
 ويمنح   الطفل   �شرّ   العماد،   فاعتذر   رهبان   الدير   الواحد   تلو   االآخر :  ال  
 يمكننا   ترك   الكني�شة   ع�شّية   التقدي�ش   ب�شبب   زحمة   النا�ش،   باالإ�شافة  
 اإلى   اأنّ   ق�شما   من   رهبان   الدير   ذهبوا   اإلى   روما   برفقة   موؤمنين   لح�شور  
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 حفلة   التقدي�ش   في   الفاتيكان .  قطع   الوالد   االأمل   من   عماد   طفله،   و�شار  
 ينتظر   خبر   وفاة   طفله   خالل   ب�شع   �شاعات،   عَبر   الليل   لم   يت�شل   به  
 اأحد،   طلع   ال�شباح   كذلك،   حوالي   الظهر   ات�شل   الوالد   بالراهبة   ي�شاألها  
 عن   طفله؟   اأجابته :  لقد   تح�ّشنت   حالته   عندما   عّمده   كاهن   من   عندكم.  
 تعّجب   الوالد :  لم   يقبل   معي   اأيّ   كاهن   ليعّمده؟ !  اأجابته :  بلى،   اأتى   كاهن  
 ملتٍح   بلحية   بي�شاء   ومنحه   �شرّ   العماد .  فطن   عندها   الوالد   وذهب   اإلى  
 الم�شت�شفى،   وعلم   �شاعتها   اأنّ   القّدي�ش   �شربل   هو   من   عّمد   واأبراأ   ولده،  

 وال   يزال   هذا   ال�شاب   اإلى   اليوم   ي�شجّ   بالحياة   ويعمل   �شائقا   لجرافة . 

  - �سربل   يبارك   الجماهير
نهار   التقدي�ش   في   9   ت 1977  ،   وبعد   م�شيرة   حا�شدة   وموؤّثرة   من   جبيل  
 دامت   اأكثر   من   5   �شاعات،   تروي   االأخت   جاكلين   في   مجلة   الرعّية :  كنت  
 واقفة   اأ�شّلي   وعيناي   م�شّمرتان   في   تمثال   القّدي�ش   �شربل،   المنت�شب   في  
 �شاحة   دير   عّنايا،   فاإذا   بيده   المرفوعة   تتحّرك   وتر�شم   اإ�شارة   ال�شليب  
 ببطء .  فّكرت   باأنّ   ذلك   من   تاأثير   التعب   في   نظري،   ففركت   عيني   بيدي،  
 ولكنّ   اليد   عادت   تتحّرك   ثانية   اأمام   ناظري .  التفّت   اإلى   اأختي   الراهبة،  
 فاإذا   بها   تهم�ش   في   اإذني :  اإّنه   يتحّرك   ويبارك .  �شمعنا   هم�شا   ي�شري   بين  
 الجماهير :  اإّنه   يبارك !  واأخذ   البع�ش   يركعون   والبع�ش   ير�شمون   اإ�شارة  
 ال�شليب .  ولّما   تكّررت   الحركة   من   اليد   المباركة   علت   الهتافات : اإّنه  
 يبارك !  ويقول   ال�شاب   اأنطوان   ك .  الذي   ا�شترك   بالم�شيرة :  بيدي   اآلة  
 ت�شوير،   ولّما   اقتربت   وقفت .  وكنت   كلما   �شاهدت   اليد   تتحّرك   اآخذ  
 �شورة .  ومّرة   مدّ   يده   فوق   الولد   الك�شيح   الذي   �شفي،   فاأخذت   �شورتين  
 لليد   الممدودة .  وبع�ش   النا�ش   راأى   التمثال   يحّرك   عينيه   والبع�ش   راآه  

 يدمع .  فعمّ   الذهول   والبكاء   والفرح   غالبية   الحا�شرين  . 
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  - حّبة   بخور   بيد   مولود   جديد 
�شهد   االأب   اأنطوان   �شدقة :  ماريا   دي   نازارت،   مقيمة   في   البرازيل،  
 كانت   عاقرا،   ولم   تنجح   معها   االإمكانات   الطّبّية   لت�شع   مولودا .  وهذا  
 االإخفاق   زاد   في   حزنها   وياأ�شها .  ذات   يوم   التقت   باإحدى   اللبنانّيات  
 الوافدات   حديثا   اإلى   البرازيل،   وكانت   تحمل   معها   بخورا،   بركة   من  
 القّدي�ش   �شربل،   وبداأت   تلك   المراأة   تروي   اأعاجيب   وافرة   على   يد   القّدي�ش  
 �شربل .  ومن   تلك   االأعاجيب   اأنعم   اهلل   باأطفال   لن�شاء   عاقرات،   فتاأّثرت  
 ماريا،   وتمّنت   اأن   يمنّ   اهلل   عليها   بولد .  فاأعطتها   بخورا   وطلبت   منها  
 ال�شالة   والتبخير .  اأّما   هي   فقد   ابتلعت   حّبة   بخور،   حبلت   بعدها   بطفل.  
 وراحت   بفارغ   ال�شبر   تنتظر   مولودها،   وما   حانت   �شاعة   الوالدة   حّتى  
 انتقلت   اإلى   الم�شت�شفى   لتلد   هناك،   وده�ش   الطبيب   بعد   اأن   و�شعت  
 ولدها،   اإذ   راأى   المولود   يطبق   يدا،   ويفتح   االأخرى .  فتعّجب   الطبيب   مما  
 يرى،   ولم   ي�شبق   اأن   راأى   له   نظيرا   من   قبل،   فعمد   اإلى   فتح   يده،   اإذ   خ�شي  
 اأن   يكون   اأ�شاب   يده   �شوء .  ولّما   فتح   يده   وجد   فيها   حّبة   بخور،   فازداد  

 عجبه .  وكانت   الحّبة   التي   ابتلعتها   اأّمه   ابتغاء   الحمل . 

االأب انطونيو�ش الم�شم�شاني
الذي دون وثيقة وفاة القدي�ش �شربل
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- نهاد   ال�سامي
�شهدت   ال�شّيدة   نهاد   ال�شامي :  عندي   7   �شباب   و   5 بنات،   كنت   اأمار�ش  
 واجباتي   الم�شيحّية   على   اأكمل   وجه،   قدا�ش   كل   اأحد   و�شالة   الم�شبحة  
 مع   زياح   العدرا   مع   االأوالد   واأركع   اأمامهم   يومّيا .  واأنا   كنت   اأ�شّلي  
 الم�شبحة   �شباحا   واأب�ّشر   العدرا   ظهرا .  ح�شب   عادات   اأغلب   النا�ش .  
1950  ،   حين   راأيت   لقائي   االأول   مع   مار   �شربل   كان   حين   ظهوره   عام 
 العّدة   التي   كان   ي�شتعملها   القّدي�ش   �شربل   في   المحب�شة،   تاأّثرت   جّدا  
 وبكيت   وكان   عمري   12   �شنة .  ف�شاألتني   والدتي :  لي�ش   عم   تبكي؟   اأجبتها:  
 يا   ريت   بعي�ش   حياتو   ال   بدي   مال   وال   بدي   ق�شورا !  تزّوجت   وطلعت   على  
 المزاريب   مع   اإني   من   �شكان   جونيه   وع�شت   حياة   ال�شيعة   مع   كلّ  
 �شعوبتها :  طبخ   وغ�شيل   على   الحطب،   خبز   عالتّنور،   زقّ   الحطب   من  
 الحر�ش،   وغ�شيل   الثياب   بماء   الرماد   على   النهر،   واالإهتمام   بالزريعة  
 والبقر   والغنم   والدجاج،   وكان   عندي   ختياريي   تنين،   من   جملتن   مرت  
 عّمي   اللي   عذبتني   كتير   وما   عاد   حدا   خدما،   وب�ش   رثيت   �شامحتا  
 وخدمتا   من   قلبي   وعيني .  وكنت   اأجمع   اأوالد   ال�شيعة،   واأعلّمهم   االأبانا  
 وال�شالم   وفعل   الندامة   وقانون   االإيمان .  وكان   زوجي   يمانعني :  ال   يوقع  
 �شي   ولد   يا   مرا !  وكانت   العذراء   تحمينا،   وكّنا   ن�شلي   لها   ليلّية   الم�شبحة،  
 ونحتفل   بزّياحها .  ب�ش   جيت   على   حاالت   �شار   يجيبولي   ولد   مري�ش   اأو  
 اإذا   مر�ش   حدا،   لحّتى   ي�شح .  وكنت   على   ح�شب   قول   العدرا   �شّلي   على  
 المي   3   مرات   النوؤمن،   ومّرة   اأبانا   ومّرة   �شالم   لجروحات   الم�شيح،  
 وغّط   �شليب   الم�شبحة   بالمي،   وكتار   كانوا   ي�شّحوا .  ان�شّلت   يدي   ول�شاني  
 لجهة   ال�شمال   م�شاء   يوم   9   ك 2    1993دخلت   اإلى   م�شت�شفى   �شّيدة   مارتين  
ائي   في   مر�ش    في   جبيل .  اإ�شتقبلني   الدكتور   جوزيف   ال�شامي،   اأخ�شّ

  فرح   االإيمان 15.    
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 القلب   وال�شرايين   واالأع�شاب؛   اأدخلني   العناية   الفائقة   وبداأ   بعالجي  
 مع   الدكتور   اأنطوان   ن�شاناقيان   وطبيب   العائلة   الدكتور   مجيد   ال�شامي؛  
 بعد   المعالجة   وال�شور   والفحو�شات،   جاءت   النتائج   كما   يلي :  يوجد  
 ن�شاف   في   �شريان   العنق   بن�شبة   80 %  من   جهة   ال�شمال   و     70 % من   جهة  
 اليمين،   مّما   جعل   عندي   �شلل   ن�شفي   اأي   داء   الفالج .  وال   يوجد   اأي   عالج  
 لل�شفاء   في   هذه   الحالة،   كما   قال   لي   الطبيب :  فالج   ال   تعالج  !  ن�شحوني  
 اأن   اأذهب   اإلى   بيتي   وبعد   م�شي   3   اأ�شهر،   يمكن   اأن   اأدخل   اإلى   م�شت�شفى  
 اأوتيل   ديو   الأخ�شع   ل�شورة   جديدة،   رّبما   ا�شتطاعوا   اإجراء   عملّية  
 جراحّية   في   عنقي   ال�شتبدال   ال�شرايين   الم�شدودة   ب�شرايين   بال�شتيك .  
بعد   ذلك   ذهب   ابني   البكر   �شعد   اإلى   دير   عّنايا،   و�شّلى   بقلب   مجروح  
 اأمام   تمثال   القّدي�ش   �شربل،   واأح�شر   لي   بركة   زيت   وتراب   عن   قبر  
 القّدي�ش   �شربل؛   وعندما   م�شحت   لي   ابنتي   من   هذه   البركة   �شعرت  
 بتنميل   في   يدي   ورجلي .  وبعدها   خرجت   من   الم�شت�شفى   بعد   اأن   ق�شيت  
9   اأّيام   فيها   والزمت   فرا�شي   في   البيت،   فكان   زوجي   يحملني   اإلى  
 الحّمام،   واأوالدي   يعطوني   االأكل   اأو   الماء   بوا�شطة   نربيج   اأو   �شاليمون،  
 واأم�شيت   ثالثة   اأّيام   على   هذه   الحال   بعد   خروجي   من   الم�شت�شفى .  
بعدها،   اإذ   كنت   نائمة   اأب�شرت   نف�شي   اأّني   �شاعدة   على   درج   المحب�شة  
 في   عّنايا   و�شمعت   القّدا�ش   فيها   مع   الرهبان   وناولني   القربان   المقّد�ش  
 القّدي�ش   �شربل !  وفي   اليوم   الرابع   الم�شادف   ليل   الخمي�ش   اأو   �شباح  
 الجمعة   الواقع   في   22   ك2  1993،   �شعرت   باألم   في   راأ�شي   وفي   الجهة  
 اليمنى   من   ج�شمي   ف�شّليت   وطلبت   من   العذراء   مريم   والقّدي�ش   �شربل  
 وقلت   لهما :  اأنا   �شو   عاملي،   ل�شو   كر�شحتوني   بالفرا�ش؟   اأنا   �شو   خاطية،  
 رّبيت   عيلي   12   ولد   بالعذاب   وال�شالة   والمثابرة   تا   كبرو،   اأنا   م�ش   عم  
 بفر�ش   اإرادتي   عليكن   ولكن   اإذا   بدكن   ت�شفوني   ا�شفوني   اأو   موتوني   متل  
 ما   بدكن   اأنا   را�شية !  الموت   حقّ   وال   تخّلوا   اأهل   بيتي   يتعّذبوا   فيي !  عدت  
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 وندمت   وقلت :  �شامحيني   يا   عدرا   اأنا   الزم   اأحمل   ال�شليب   وما   الزم  
تركني   زوجي   واأوالدي   الأنام    اأهرب   من   االألم،   مع   اآالمك   يا   ي�شوع .  

 واأرتاح .  وفي   ال�شاعة   الحادية   ع�شرة   واأنا   في   المنام،   واإذا   ب�شعاع   نور  
 يدخل   غرفتي   وراأيت   رهبان   اثنين   توّجها   اإلى   �شريري،   واقترب   مني  
 القّدي�ش   �شربل   وك�شف   قمي�ش   النوم   عن   عنقي   وو�شع   يده   وقال   لي:  
 جايي   اإعمّلك   عملّية !  فالتفّت   ولم   اأقدر   اأن   اأرى   وجهه   من   قّوة   النور  
 ال�شاطع   من   عينيه   وج�شمه   فارتبكت   وقلت :  يا   اأبونا   لي�ش   بّدك   تعمّلي  
 عملّية،   م�ش   قايلين   الحكما   اإّنو   بّدي   عملّية .  قال :  نعم   الزمك   عملّية،  
 واأنا   االأب   �شربل   جايي   اإعمّلك   ياها .  فالتفّت   ل�شخ�ش   العذراء   المو�شوع  
 بقربي   وقلت :  يا   عدرا   دخيلك   ت�شّفعي   فّيي،   كيف   بدن   يعملولي   عملّية  
 هالرهبان،   بدون   بنج   ويقطبوني !  فنظرت   اإلى   �شخ�ش   العذراء   وراأيته  
 اأتى   واأ�شبح   بين   الراهبين،   لم   يكن   تمثاال   جامدا،   بل   كان   ي�شعّ   بالنور  
 وي�شجّ   بالحياة .  في   تلك   اللحظة   �شعرت   باألم   فظيع   تحت   اأ�شابع  
 القّدي�ش   �شربل   التي   كانت   تفرك   عنقي ...  وبعد   انتهاء   مار   �شربل   من  
 العملّية   اقترب   مار   مارون   واأخذ   و�شادة   واقعدني   ثمّ   و�شعها   خلف  
 ظهري   واأخذ   كوب   الماء   المو�شوع   بقربي،   و�شحب   ال�شاليمون   منه  
 وو�شع   يده   تحت   راأ�شي :  اإ�شربي   هذا   الماء .  قلت   له   يا   اأبونا   ما   بقدر  
 اإ�شرب   الماء   من   دون   �شاليمون .  قال   مار   مارون :  مبال   عملنا   لك   عملّية  
 و�شار   فيكي   ت�شربي   وهلق   بّدك   ت�شربي   الماء   وتقومي   تم�شي .  وتقّدم  
بعد   ذلك    وهّدالي   را�شي   بيده   اليمنى   و�شقاني   الكباية   بيده   ال�شمال .  
 �شحوت   من   النوم   والماء   يجري   طبيعّيا   في   حلقي   ووجدت   نف�شي   جال�شة  
 مثلما   اأقعدني   الراهب   ونظرت   اإلى   �شخ�ش   العذراء   فراأيته   عاد   اإلى  
  مكانه   على   الطاولة،   و�شعرت   بحريق   في   عنقي،   وبدون   انتباه  
و�شعت   يدي   الأرى   ما   يجري   في   رقبتي،   عندها   انتبهت   اأنّ   يدي   ال�شمال  
 الم�شلولة   اأ�شبحت   طبيعّية،   و�شعرت   برجلي   تتحّرك   كالعادة   تحت  
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 اللحاف .  ف�شاألت   ابنتي   التي   كانت   نائمة   على   �شريرها   قربي   ومع  
  مولودها   الجديد،   قدي�ش   ال�شاعة ؟  اأجابت :  الثانية   بعد   ن�شف  
 الليل .  نه�شت   من   �شريري   وبدون   وعي   كامل،   ركعت   اأمام   �شورة  
 القّدي�ش   �شربل   والعذراء   مريم   الأ�شكرهم،   وكانت   المّرة   االأولى   التي  
 اأ�شتطيع   فيها   الركوع   على   ركبتي   ب�شبب   ما   اأ�شبت   من   تكّل�ش،   وكان  
 الحكيم   قد   اأ�شار   بقطع   الرجل   لتخفيف   االألم .  ذهبت   بعدها   اإلى  
 الحّمام،   وراأيت   عنقي   مذبوح   بجرحين،   يمينا   و�شماال،   طول   الجرح    12 
 �شم   تقريبا .  ذهبت   اإلى   غرفة   زوجي   المجاورة   واأ�شاأتها،   وكان   زوجي  
 ي�شّلي   ب�شبحته،   فالتفت   و�شاح   ب�شوت   عالٍ :  يا   مرا   كيف   جيتي   وحدك؟  
 هّلق   بتوقعي   وبت�شير   م�شيبي   فوق   م�شيبي،   اإذا   ما   بت�شفقي   علّيي  
 ا�شفقي   عا   حالك !  رفعت   يدي   وقلت   له :  ال   تخاف،   القّدي�ش   �شربل   عملي  
 عملّية   وم�شيت !  �شقط   زوجي   اأر�شا !  تقّدمت   منه   و�شفعته   على   وجهه  
 مرارا   قائلة :  يا   �شمعان !  يا   �شمعان !  وعندما   علم   بع�ش   االأوالد   وقعوا  
 على   االأر�ش   اأي�شا   ف�شاروا   يخبرون   بع�شهم   عبر   الهاتف،   وتجّمعوا  
 وهم   يهطلون   دموع   الفرح .  وعند   ال�شباح   ذهبت   ب�شحبة   ابنتي   وزوجي  
 اإلى   المحب�شة   لن�شكر   القّدي�ش   على   نعمه،   فالتقيُت   بالم�شوؤول   عن  
تي   وراأى    المحب�شة   يومها   االأب   مخايل   مغام�ش،   فعندما   اأخبرته   بق�شّ
  الجرج   قال :  هذا   الجرح   م�ش   الألك   وحدك،   هذا   عالمة   لكل 
  العالم .  والزم   تخّبري   االإذاعات   حّتى   يخّبرو   وطلعي 

 عالتلفزيونات .  فاأجابه   زوجي :  الحمدهلل   المرا   �شفيت   ومار   �شربل   ما  
  بّدو   دعاية .  وح�شرنا   القّدا�ش   معه   في   المحب�شة .  وبعد   الرجوع  
  اإلى   البيت   كانت   مفاجاأة   الجيران   واالأقارب   الذين   كانوا   
 يزوروني   واأنا   مقعدة .  نه�شت   من   نومي   في   اليوم   الثاني،   كان 
  ظهر   في   عنقي   اليمين   ثالثة   خيطان   واثنان   في   عنقي
 ال�شمال .  �شحب   الدكتور   مجيد   ال�شامي   خيطين   منهم،   ولم   ي�شتطع  
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 �شحب   الباقين   الأّنه   كان   يكهرب   كّلما   لم�ش   الخيط،   فقد   �شّرح  
 االأطباء( هو   ومن   معه ) اأنّ   �شفائي   ناتج   من   االأدوية   التي   اأعطوني   اإّياها  
 ب�شبب   الوجع   الموؤلم    في   راأ�شي،   وبعدما   �شئلوا   عن   �شبب   جرح   عنقي؟  
 اأجابوا :  من   كثرة   حكاكي   ب�شبب   اآالمي ... !  واأتت LBC     و�شّورت   وانت�شر  
  الخبر   فجاء   الزّوار   من   كل   لبنان   وخارجه   وغ�ّش   بيتنا   باآالف  
 الزّوار .  وبعد   مرور   اأ�شبوع   على   اأعجوبتي،   قال   لي   كاهن   رعّيتنا   في  
 حاالت،   الخوري   عبدو   يعقوب،   وكذلك   الدكتور   مجيد   ال�شامي :  بدنا  
  نبعدك   اإلى   منزل   ابنك   لكي   ترتاحي   �شي   يومين،   فخ�شعت  
الأمرهم .  ولكن   في   الليل   ظهر   لي   القّدي�ش   �شربل   وقال   لي :  ال   تتركي  
 النا�ش،   خّليكي   عا   اإيمانك،   اأنا   جرحتك   بقدرة   اهلل   تا   ي�شوفوكي،   الأن  
 البع�ش   ابتعد   عن   ال�شالة   وعن   الكني�شة   واحترام   القّدي�شين .  واإنتي   ما  
 بتقدري   تعملي   �شي   للنا�ش !  اللي   بيريد   مّني   �شي   اأنا   االأب   �شربل   موجود  
 في  المحب�شة   على   طول .  وبطلب   مّنك   تزوري   المحب�شة   كل     22من   كلّ  

 �شهر   وب�شتمعي   قّدا�ش   كل   عمرك  ... 

   - �سربل   عند   م�سلمين
�شهدت   �شبّية   م�شلمة :  في   العام 1994  ،   كانت   ليلة   باردة   جّدا،   حيث  
 كنت   واإخوتي   ال�شغار   لوحدنا   في   المنزل،   بينما   كانت   اأّمي   مع   اأختي  
 ال�شغيرة   المري�شة   في   الم�شت�شفى،   وكنت   خائفة   جّدا   اإذ   كان   عمري  
 ال   يتجاوز   11   �شنة،   فدخل   �شيخ   عجوز   يرتدي   ثوبا   اأ�شودا   وعلى   راأ�شه  
 قلن�شوة   ولحيته   طويلة   بي�شاء،   وقال :  ال   تخافي !  كانت   المدفاأة   منطفئة  
 الأّنه   ال   يوجد   مازوت   في   البيت،   فاأتى   بال�شفيحة   الفارغة،   ومالأ   المدفاأة  
 واأ�شعلها .  وكان   في   المطبخ   وعاء   فيه   حليب   كانت   اأّمي   تريد   اأن   تطبخه  
 رز   بحليب .  فدخل   ال�شيخ   اإلى   المطبخ   وطبخ   الرز   بحليب .  وعاد   ودّر�ش  
وهو    اإخوتي   ال�شغار  ( وفي   اليوم   التالي   كانت   م�شابقاتنا   جميعا     20 / 20  ) 
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  ي�شع   اإ�شبعه   على   فمه   ويقول :  ال   تخافوا .  بعد   �شاعات   عادت   اأّمي   اإلى 
 المنزل .  ولّما   فتحت   الباب،   خرج   ال�شيخ   م�شرعا .  فقلت   الأّمي :  ما  
 �شفتي   ال�شيخ   اللي   كان   عّنا؟ !  فقالت :  ال !  من   هو   هذا   ال�شيخ؟   فقلت  
 لها :  لقد   طبخ   الرزّ   بحليب   واأ�شعل   النار،   ودّر�ش   اإخوتي   وقال   لي :  ما  
فقامت   والدتي   اإلى   المطبخ،   وو�شعت   يدها   على   الطنجرة،    تخافي   !  
 فكانت   ال   تزال   �شاخنة .  فقالت :  الحمد   هلل   على   كلّ   �شيء .  وبعد   فترة  
 ق�شيرة،   ذهبنا   مع   والدتي   اإلى   بيت   �شديقة   لوالدتي   وهي   م�شيحّية،  
 وقد   عّلقت   �شورة   القّدي�ش   �شربل   على   جدار   ال�شالون،   فاأ�شرت   بيدي  
 اإلى   ال�شورة   وقلت   لوالدتي :  هذا   هو   ال�شيخ   الذي   اأتى   اإلى   بيتنا   في   تلك  
 الليلة !  ما   اأجملك   يا   مار   �شربل !  اإّنك   حبيب   االأطفال   الخائفين !  تدفئهم  

 وتدّر�شهم   وتطبخ   لهم   وتبقى   معهم   حّتى   تعود   والدتهم ! 

   - �سربل   في   اأفريقيا   �سنة 1995    
قّرر   �شخ�ش،   من   عائلة   تقّية   جّدا،   الذهاب   من   بوركينا   فا�شو   حيث  
 يقيم،   اإلى   منطقة   اأخرى   بعيدة،   وبالرغم   من   معار�شة   اأّمه   الجذرّية  
 لهذا   االنتقال .  وعندما   عجزت   اأّمه   عن   اإقناعه   بالعدول   عن   هذه   الرحلة  
 الخطرة،   ا�شطرت   اأن   ت�شع   �شورة   لحبي�ش   لبنان   تحت   مقعد   �شّيارة  
 ابنها .  وبعد   اأن   �شار   ب�شع   �شاعات   باتجاه   المنطقة   التي   يريد   االنتقال  
 اإليها،   نفد   الوقود   من   ال�شّيارة،   وفي   مكان   ي�شطر   فيه   االإن�شان   حتما  
 اإلى   البدء   باإح�شاء   اللحظات   االأخيرة   من   حياته،   اإذ   المكان   الذي   نفد  
 فيه   الوقود،   هو   مكان   منعزل،   يلقى   فيه   الكثيرون   الموت   المحتوم   كلّ  
 �شنة . ( ب�شبب   الل�شو�ش   اأوالحيوانات   المفتر�شة )  وفيما   كان   الخوف   والقلق  
 ي�شتبّدان   بذاك   ال�شاب،   راأى   �شيخا   ملتح،   يقترب   منه،   ويحمل   في   يده  
 تنكة .  وللحال   طلب   ا�شتف�شارا   من   ال�شاب،   عن   �شبب   توّقفه   في   هذا  
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 المكان .  وبالمقابل   قّدم   له   التنكة   التي   يحمل،   وطلب   اإليه   تعبئة   خّزان  
  ال�شّيارة   منها،   اإذ   ما   تحويه   يكفيه   الإي�شاله   اإلى   اأقرب   المحّطات. 

 وعندما   و�شل   اإلى   المحّطة،   طلب   اإلى   العّمال   تعبئة   خّزان   ال�شّيارة،  
 ولدى   فتحهم   الخّزان،   حّدجوا   ال�شاب   بنظرات   ملوؤها   االمتهان،   وقالوا  
 له :  اأتهزاأ   مّنا،   وتطلب   تعبئة   الخّزان   فيما   هو   ممتلئ،   حّتى   اإّنه   يكاد  
 ينفجر   من   وفرة   الوقود   فيه .  ولّما   عاد   ال�شاب   من   رحلته   اإلى   منطقته،  
 راح   يق�ّش   كلّ   ما   جرى   له   على   والدته   التي   اأ�شرعت   و�شحبت   �شورة  
 الحبي�ش   من   تحت   المقعد .  وعندئذ   تعّرف   ال�شاب   اإلى   �شورة   من   كان  
 قد   خّل�شه   من   موت   محتوم .  ولقد   بات   هذا   ال�شاب   االآن،   اأف�شل   من   اأيّ  

 م�شيحيّ   اآخر   في   المنطقة . 

   - االإعالمّية   هيام   اأبو   �سديد
قالوا :  قّدي�ش   من   لبنان ! ؟   رحت   اأفّكر   واأقول :  ما   هذا   الكذب؟   كلّ  
 �شيء   �شالح   من   اأجل   الدعاية   للبنان :  خ�شرة   الغابات،   والطق�ش  
»   مو�شة   «  القّدي�ش  ...  كلّ   هذه    الجميل،   واالأرز   الخالد،   واالآن   ابتدعوا  
 الدعاية   من   اأجل   اإخفاء   الحقيقة   المّرة   التي   نعي�شها   في   بلدنا .  وبداأت  
بقيت   مّدة    حكايتي   مع   هذا   القّدي�ش،   دون   �شابق   اأو   ترّقب   اأو   اإعداد !  
 �شهر   ون�شف   ال�شهر   اأعاني   من   بّحة   حّتى   اختفى   �شوتي   كّلّيا  . عاينني  
 الطبيب   وو�شف   لي   عالجا،   وطلب   مّني   التزام   ال�شمت   التام   لمّدة  
ورحت   اأقول   يبدو    اأ�شبوعين .  وهكذا   بداأ   الخوف   وال�شك   يراودانني .  
ة    اأّنني   اأعاني   من   مر�ش   ع�شال،   قد   يكون   �شرطانا   في   الحنجرة،   خا�شّ
 واأنّ   البّحة   قد   الزمتني   �شهورا   عّدة .  وفي   اأحد   االأّيام،   قالت   لي   �شديقتي  

 وجارتي   راحيل: 
- �شاألْت   عنك ِ »   مدام   «  معرب�ش،   وطلبْت   اإليّ   اأن   تزوريها. 

-من   هي  »   مدام   «  معرب�ش؟
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 -ال�شّيدة   التي   تر�شح   �شورة   القّدي�ش   �شربل   زيتا   في   منزلها 
-اأين؟  

-في   ريفون   بالقرب   من   هنا،   اأتذهبين   االإثنين   ب�شحبتي   اإلى   هناك؟  
 والأّني   كنت   اأخاف   من   هيئة   القّدي�ش   �شربل،   قلت   لها   بدون   اأدنى   حما�ش:  

 اإن   �شئِت   نذهب .  لكّنها   ماذا   تريد   مّني؟
  - قالت :  راأت   �شيئا   ما   في   الحلم   ويجب   اأن   تحّدثك   بما   راأت .  قمنا  
 بزيارة   منزل   ال�شّيدة   معرب�ش .  واأخبرتني   باأنّ   القّدي�ش   �شربل   قال   لها  
 في   الحلم   اأالّ   يجدر   بي   اأن   اأخاف،   الأّنني   ل�شت   م�شابة   بداء   ال�شرطان!  
 مع   العلم   باأّنه   لم   يكن   هناك   من   �شابق   معرفة   بيني   وبين   ال�شّيدة  
فاأعطتني   قطعة   من    معرب�ش،   ولم   تكن   على   علم   باختفاء   �شوتي ! ؟ 
 القطن   مملوءة   بالزيت   الأبتلعها .  وللحال   عاد   �شوتي   اإلى   �شابق   عهده،  
 ولم   يعد   هناك   اأيّ   اأثر   للبّحة   في   حنجرتي ! ؟   ومن   ذلك   الحين   بداأت  
 اأحاول،   بخجل   وقلق،   اأن   اأعرف   اأكثر   عن   هذا   القّدي�ش،   وتوّقفت   عن  
 التحّدث   عنه   بطريقة   �شلبّية،   اإلى   اأن   �شمعت   باالأعجوبة   التي   جرت   مع  
 نهاد   ال�شامي .  وفي   الثاني   الع�شرين   من   اأحد   االأ�شهر   قمت   بزيارة   دير  
 مار   مارون   ب�شحبة   �شديقتي   راحيل .  �شاهدت   من   بعيد   نهاد   ال�شامي  
 واقفة،   والنا�ش   يتهافتون   اإليها   طالبين   البركة،   وحاملين   باأيديهم  
 محارم   من   ورق   النتزاع   نقطة   من   دم   الجرح   الظاهر   في   عنقها .  وبدون  
 اأن   اأبذل   اأدنى   جهد،   ودون   اأن   تقف   زحمة   الم�شّلين   حاجزا   في   وجهي،  
 �شعرت   وكاأنّ   موجا   من   النا�ش   يحملني   ويلقي   بي   اأمامها،   �شاهدتها،  
 وحّدقت   في   اإ�شراق   اإيمانها،   وجمال   وجهها   و�شفاء   عينيها،   وابت�شامتها  
 الم�شالمة،   وفرحها   المعدي،   فم�ّشتني   في   قلبي،   ومنحتني   ق�شطا   من  
 ال�شالم   ال   اأعرف   كيف   انتزعته   وحملته   معي .  ومنذ   ذلك   الحين   بداأ  
 هذا   القّدي�ش،   في   وجه   نهاد   ال�شامي   يدغدغ   اأحا�شي�شي،   وما   عدت  
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 اأخاف   منه .  ف�شّليت .  واأّول   ما   طلبت   في   �شالتي   الم�شامحة .  بحت   له  
 معترفة،   والخجل   يعتريني   اأن   كيف   كان   ال�شك   يدفع   بي   لالفتكار   به  
 عك�ش   حقيقته .  وعلى   اأثر   ذلك   راحت   خطوات   حياتي   تقودني   اإلى   هذا  

 القّدي�ش   بعفوّية،   ودون   اأدنى   عناء  ... 

  - مجدلّية   في 22   حزيران 2002   

رفقا   فتاة   توّفي   والدها   وهي   بعمر   11   �شنة .  كبرت،   وكبرت   معها  
 م�شاكل   عديدة .  ولّما   بلغت   الـ18،   كانت   على   عالقة   عاطفّية   بمن�شور،  
 وكانت   تعتقد   اأّنها   عالقة   حّب   لتتّوج   بالزواج .  وعلى   اأثر   حادث   �شّيارة  
  خطير،   اأدخلت   اأختها   اإلى   غرفة   العناية   الفائقة،   وانهمكت   بها  
 اأّمها .  اأّما   هي   فكانت   تبقى   في   البيت .  هناك   ا�شتفردها   من�شور   الأّول  
 مّرة،   معلنا   حّبه   ال�شديد   لها،   فغّرها   وف�ّش   بكارتها .  وا�شتمرت   عالقتهما  
 بتواتر   على   مدى   5   اأ�شهر .  بعدها   اأح�ّشت   رفقا   بلعيان   في   نف�شها،  
 فذهبت   اإلى   الطبيب   مع   من�شور،   وهما   يلب�شان   خاتمي   زواج   للتمويه،  
 ف�شّرح   لها   الطبيب :  اإّنك   حامل !  فا�شطربت   للخبر   في   اأّول   وهلة،  
 وخافت   خوفا   �شديدا،   ال�شّيما   الأنّ   عائلتها   ترف�ش   هذا   االأمر   قطعا،   وقد  
 يتجّراأ   اأخواها   على   ذبحها   حين   يعرفان   باأمرها،   على   حدّ   قولها !  اأرادت  
 اأن   تجه�ش   الطفل،   فطماأنها   من�شور :  ال   تخافي   �شنتزّوج .  ولكّنه   اأخذ  
 يوؤجل   االأمر   حّتى   بلغت   �شهرها   الخام�ش .  فقالت   لها   اأّمها   يوما :  لي�ش  
 عم   تن�شحي   يا   رفقا؟ !  فاأجابتها :  �شّحتي   جّيدة   يا   اأّمي،   والحمد   هلل  .

ل   من   االأمر   ورف�ش   الزواج   منها   نهائّيا،   فباتت   اأّما   من�شور   فاأخذ   يتن�شّ
 في   �شدمة   عنيفة،   ال   تعرف   كيف   تخرج   من   واقعها   االأليم   والخطير  
 معا،   الأّنها   فقدت   حّبها   االأّول   لمن�شور   الذي   خانها،   من   جهة،   واأم�شت  
 عر�شة   للعار   وخطر   القتل،   من   جهة   ثانية .  فّت�شت   عن   حلّ   لو�شعها   لدى  
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 اأطّباء   كثيرين   حّتى   ر�شي   اأحدهم   باإجها�ش   طفلها   بعد   اإلحاح   �شديد  
 من   قبلها .  وباتت   تلك   الليلة   عند   جّدتها،   وفي   اليوم   التالي   ذهبت   اإلى  
 عملها   في   الفرن   كالمعتاد،   برغم   اآالمها   النف�شّية   والج�شدّية   ال�شديدة  
تعّرفت   اإلى   ماري،    ب�شبب   االنف�شال   عن   من�شور   واإجها�ش   طفلها .  
 ف�شكت   لها   هّمها،   دعتها   اإلى   ال�شهر   مع   االأ�شحاب،   وهناك   اأهدتها  
 �شيجارة   ح�شي�شة،   وقالت :  هذا   ين�شيك   م�شابك !  فمّجت   اأّول   �شيجارة،  
 ثمّ   اأتبعتها   بثانية   وثالثة،   فكانت   تن�شى   همومها   حّتى   ينتهي   مفعول  
 ال�شيجارة .  وب�شبب   اأ�شهارها   المتواترة،   بداأت   تتاأّخر   عن   عملها   في  
 ال�شباح،   وتختلق   اأعذارا   لها .  ذات   ليلة،   و�شع   لها   اأحد   ال�شباب   مع  
 البيب�شي   هيرويين   في   كّبايتها،   ف�شاألته :  ما   هذا؟   قال   لها :  ا�شربي.  
 �شربت   فاأح�ّشت   بن�شوة   طويلة   االأمد   لم   تعهدها   من   قبل !  ف�شاألها :  األي�ش  
 لذيذا؟   اأجابت :  نعم .  وفي   اليوم   التالي   و�شع   لها   الهيرويين   اأي�شا   في  
 الوي�شكي .  ف�شاألته   اأي�شا   ما   هذا؟   فاأجابها :  ا�شربي .  ف�شربت،   وتمّتعت  
طويال .  هنا   بداأت   حياتها   بالتغيير،   علقت،   واأ�شبح    بالن�شوة ...  
 الهيرويين   خبزها   اليومي   وال   ت�شتطيع   االإبتعاد   عنه .  وكان   ال�شاب   قد  
 فعل   ذلك   لي�شطادها،   لكي   ت�شطاد   هي   بدورها   ال�شّبان،   ويكُثر   بيع  
 الهيرويين   فتمتلئ   جيوبه !  وب�شبب   �شهر   الليالي،   �شارت   تنام   في   النهار،  
توّترت   عالقتها   كثيرا   ب�شاحب   العمل،    وما   عادت   تذهب   اإلى   العمل .  
 فقّدمت   ا�شتقالتها .  وب�شبب   م�شروفها   اليومي   الهائل  $ 100 :  ثمن  
 هيرويين،   ا�شطرت   لبيع   ج�شدها   في   �شوق   الرقيق   االأبي�ش،   تاركة  
 الممار�شات   الدينّية   جانبا،   وقد   كانت   ع�شوا   في   جوقة   م�شهورة،  
 واأ�شكتت   �شوت   اهلل   في   �شميرها،   ال   بل   كانت   ترف�ش   رف�شا   قاطعا  
 �شماع   اأّية   ترتيلة .  اعتقدت،   في   الوهلة   االأولى،   اأنّ   هذه   هي   ال�شعادة،  
 فتنّقلت   من   لّذة   اإلى   لّذة،   ومن   ن�شوة   اإلى   ن�شوة،   فما   ح�شدت   اإالّ   القلق  
 والتعا�شة   والحزن   والفراغ .  ما   عادت   تثق   باأحد   وال   تحّب   اأحد،   وال  
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 ت�شدقّ   اأحدا،   لم�شت   اأنّ   ال   اأحد   يحّبها،   بل   يحّبون   ذاتهم   اإلى   جانبها،  
 وفي   ال�شباح   يتنّكرون   لها،   ويتكّلمون   بحّقها !  فمالأ   قلبها   الكره   والكذب  
 والعدائّية   والثورة   على   اهلل   والنا�ش،   هذا   باال�شافة   الى   انها   كانت  
 تمار�ش   عبادة   لل�شيطان   مع   رفاقها   ويحتفلون   بالقدا�ش   اال�شود   الذي   به  
 ي�شتعملون   ال�شمعات   المكر�شة   لال�شاءة   والقربانة   المكر�شة   الهانة  
 الرب   عبر   الب�شق   عليها   وممار�شة   الدعارة   قربها .  قرفت   من   هذه  
 الحياة،   فحاولت   االنتحار   خم�ش   مّرات !  تناولت   كمّية   كبيرة   من  
 الم�شّكنات   دفعة   واحدة .  عرف   اأهلها   بمّرتين   اأدخلت   فيهما   اإلى  
 الم�شت�شفى   وهبط   �شغطها   اإلى   الـ  . 6 في   اأواخر   ربيع 2002  ،    بعد   �شنتين  
 من   بداية   تعاطيها   الهيرويين،   اتخذت   قرارا   باالنتحار   النهائي،   اإّنما  
في   22   حزيران 2002  ،   علمت   والدة    بعد   اأن   تتمّتع   في   ال�شيف   كّله .  
 رفقا   اأنّ   رفاق   ابنتها   �شيزورون   القّدي�ش   �شربل،   فطلبت   منها،   اأن   ت�شيء  
 رزمة   �شمع   للقّدي�ش   �شربل   عن   نّية   اأوالدها،   وكان   حّب   والدتها   ال   يزال  
 الوحيد   في   قلبها،   وكانت   تترّدد   اأحيانا   في   القدوم   على   االنتحار   لئالّ  
 ي�شّبب   ذلك   حزنا   لوالدتها،   وافقت   رفقا،   ظاهرّيا   اإذ   اعتقدت   اأّنها  
 كذبة   من   االأكذوبات   اليومّية   التي   كانت   تكذب   بها   مع   رفاقها   على  
 والدتها .  انطلقوا   اإلى   عّنايا،   وفوجئت   رفقا   عندما   راأت   �شورة   القّدي�ش  
 �شربل   الكبيرة   المو�شوعة   في   الحر�ش   فوق   الطريق،   ف�شعقت !  �شو  
 جايي   اأعمل   اأنا   هون؟ !  يا   كّذابين !  على   اأ�شا�ش   رايحين   ن�شهر   بالك�شليك!  
 اأجابها   ال�شاب   ال�شائق :  زيارة   ب�شيطة   وب�ش .  ف�شرخت   رفقا :  مين   مفّكر  
 حالو   مار   �شربل؟   �شو   عمّلي   مار   �شربل؟   بتحكوني   �شربل   �شربل   �شربل!  
  وهنا   اأوماأت   بيدها   اإلى   �شورة   مار   �شربل   �شاخرة :  ليك   ها   ال�شورة

  ليك  !   تدّخلت   رفيقتها :  لي�ش   عم   تحكي   هيك   يا   رفقا؟   ما   تحكي   هيك  
 عن   مار   �شربل !  فانفعلت   رفقا،   وتلّفظت   بكلمات   بذيئة !  وتابعت :  ما  
 �شفنا   حدا   راح   وخّبرنا   �شو   في   بهاك   الدني !  مينو   مار   �شربل؟   النا�ش  
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 اللي   عملو .  وينو   اهلل؟   وين   العدل؟  -  تكّلمت   بهذا   معيدة   بذاكرتها   ما  
 �شار   معها   مع   من�شور   وكيف   تركها   واأجه�شت،   باالإ�شافة   اإلى   اأّنها  
 كانت   فقيرة   وال   ت�شتطيع   اأن   ت�شلح   اأ�شنانها،   اأّما   االآن   فتملك   ماال   كثيرا  
انتهى   الجدال،   وو�شلوا   اإلى   المحب�شة .  طلبوا   من   رفقا   اأن   تنزل    - 
  لت�شّلي،   فرف�شت .  األّحوا   فقالت :  الكني�شي   م�شّكرا،   ما   بّدي 

  اإنزل .  ولكثرة   االإلحاح،   نزلت   فخلعت   حذاءها   ذا   الكعب   العالي،   حملته  
 بيديها   و�شارت   تدقّ   الكعبين   ببع�شهم،   مرّددة   كلمات   بذيئة،   فو�شع  
 يده   رفيقها   على   فمها   واأ�شكتها .  و�شلت   اإلى   المحب�شة   وو�شعت   رزمة  
 ال�شمع   على   بابها،   ورف�شت   اإ�شاءتها،   فاأ�شاءت   رفيقتها   ال�شمعات.  
  ف�شخرت   رفقا   منها   قائلة :  �شّويتي   ال�شمعات؟  ! هه !  �شو   تغّير؟!  
 فلم   تجبها   رفيقتها .  نزلوا   اإلى   الدير،   وكانت   ال�شاعة   نحو   العا�شرة  
 ليال،   فما   كانت   تريد   اأن   تنزل   اإلى   الكني�شة،   بل   اأرادت   اأن   تبقى   في  
 ال�شّيارة .  األحّ   الرفاق   عليها :  الكني�شي   مفتوحا   �شّلي   وارجعي .  كانت  
 تريد   اأن   تر�شيهم   وتمّثل   اأمامهم،   لت�شكتهم .  دخلت   باب   الكني�شة،   وقبل  
 اأن   تنزل   الدرج   الحجريّ   ال�شغير،   لمحت   راهبا   يدخل   من   الباب  
 المقابل   لها   ويهمّ   بالنزول   على   الدرج   الموازي .  هنا   ت�شهد   رفقا،   على  
 اأعجوبة   تبّدلها   ال�شريع :  لم   اأعد   اأرى   �شوى   هذا   الراهب   !  ولم   اأعد   اأفّكر  
 بغير   االعتراف   !  انطلقُت   ب�شرعة   نحوه،   وقبل   اأن   ي�شل   اإلى   كر�شي  
 االعتراف   التي   في   اآخر   الدرج   الذي   ينزله،   دّليُت   بيدي   اليمنى   تكرارا  
 وب�شرعة   ليجل�ش   الراهب   في   كر�شي   االعتراف .  جل�ش،   ركعُت   وانفجرُت  
 بالبكاء !  معترفة   بخطيئتي :  زانية،   ملحدة،   اأتعاطى   المخّدرات .  ولّما  
 �شمع   الكاهن   كلمة   مخّدرات،   فهم   اأنّ   الن�شائح   ال   تنفعني،   فذهب   بي  
  اإلى   غرفة   االإر�شاد   في   الدير،   وعر�ش   عليّ   الم�شاعدة   في   الحال. 
 �شكرته،   وقلت   له :  في   الغد،   واأعطيته   عنواني .  اأح�ش�شت   بثقل   في   راأ�شي  
 وج�شمي،   اأريد   النوم،   ال   ال�شهر .  وفي   الغد   نقلني   الكاهن   اإلى   مكان  
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 ح�شلت   فيه،   والحمد   هلل،   على   ال�شفاء   التام .  اأحببُت   بول   وتزّوجُته،  
 ورزقنا   اهلل   اأوالدا   نزرع   في   قلوبهم   ال�شغيرة   بذور   القدا�شة،   والحّب  
 المّجاني   الذي   اأوالنيه   �شّيدي   ي�شوع،   وتلميذه   �شربل،   لنكون   عائلة  
 م�شيحّية،   وخلّية   اأ�شا�شّية   في   ج�شد   الم�شيح .  االآن   عرفت   معنى   الحياة!  
 عرفت   طعم   الحّب،   اأحببت   اأوالدي   واأحّبني   زوجي !  لم�شت   حّب   اهلل  
 وتاأّكدت   من   اأّنه   هو   يعبدني،   ال   اأنا   الذي   اأعبده !  اأنا   الخروف   ال�شال  
 الذي   خرج   يفّت�ش   عّني،   وحملني   على   كتفيه   فرحا .  �شكرا   لنعم   اهلل،  

 االأب   المجنون   بحّب   الب�شر   اأبنائه  ! 

   - لم   يكن   اأمامي   �سوى   البكاء
�شهد   كلود   م�شوح :  �شنة  2002   ،   في   فترة   درا�شتي   في   فرن�شا،   واأنا  
 اأ�شتغل   داخل   مختبر   الجامعة،   اأح�ش�شت   بوجع   موؤلم   في   عيني .  ذهبت  
 فورا   اإلى   الم�شت�شفى،   عالجني   الطبيب   هناك،   وعدت   بعدها   اإلى   البيت،  
 وكان   في   محفظتي   قنينة   ماء   من   بيت   مار   �شربل  -  بقاعكفرا،   فتحتها  
 ودهنت   عيني   بثقة   كاملة   باأّني   لن   اأتعّر�ش   ل�شوء،   تح�ّشنت   حالتي   في  
ة   اأّني   لم    اليوم   الثاني   والثالث،   قلت   هذا   التح�ّشن   من   الدواء،   وخا�شّ
 اأكن   بعد   اأعلم   �شبب   م�شكلة   عيني .  وبعد   اإ�شبوع،   عندما   لم�شت   التح�ّشن،  
 وبداأت   عيناي   بالتفّتح،   عدت   اأكّرر   عملي   في   مختبر   الجامعة .  وبعد  
�شاعات   من   العمل،   بداأت   باإطفاء   االآالت   والم�شابيح   الكهربائّية،     4  
 فدخل   الدكتور   وقال   لي :  كلود،   ال   تن�شى   اإطفاء   م�شباح   اأ�شّعة   الفوق  
 بنف�شجّية   ( ultra-violet )  قلت   له :  اأين   هو؟   فما   اأخبرني   اأحدا   به؟   فاإذا  
 به   ي�شير   اإلى   المكان   الذي   اأعمل   فيه،   وما   تبّين   لي   فيما   بعد،   اأنّ   هذه  
 االأ�شّعة   كانت   ت�شتعمل   لقتل   الميكروبات،   �شدمت   حين   قال   لي   ذلك  
 وبداأت   بالبكاء،   وت�شايقت   جّدا   وبالوقت   نف�شه   ال   اأعلم !  كان   في   داخلي  
 �شعور   ُيلم�شني   اأنّ   ال   تعطي   ذلك   من   اأهّمّية .  خلعت   الثوب   االأبي�ش،  
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 واأخبرت   الدكتور   بما   جرى !  فجنّ   جنونه،   اإذ   كيف   عملت   4   �شاعات  
 تحت   االأ�شّعة   الفوق   بنف�شجّية؟ !  طلبت   تاك�شي،   ودخلت   الم�شت�شفى،  
 وواجهت   الطبيب   نف�شه،   وقلت   له :  تعر�شت   اإلى   نف�ش   االألم   في   عيني،  
 واأ�شفت   على   ذلك   معلومتي   الجديدة  :   4 �شاعات   تحت   االأ�شّعة   الفوق  
 بنف�شجّية .  لم   ي�شّدق   في   البدء،   فاأعطاني   لكل   عين   كي�ش   من   الم�شل،  
 وكنت   اأنا   اأعلم   خطورة   الو�شع   – فعندما   ن�شاهد   ك�شوف   ال�شم�ش   لثواٍن  
وعاد   الطبيب   وطلب   لي   فح�ش    نتعّر�ش   للعمى،   فكيف   4   �شاعات !  - 
 ل�شبكة   العين .  دخلت   غرفة   الفح�ش،   وو�شعت   ذقني   على   االآلة   لينظر  
 هو   داخل   العين .  في   هذه   الفترة   كان   الطبيب   يهزّ   براأ�شه   ويع�ّش   �شفته!  
 �شاألته   اأّوال   فلم   يجب !  األّحيت،   ف�شاألني   هو :  كيف   اأتيت   اإلى   هنا ! ؟   اأجبته:  
 لوحدي،   واأ�شفت :  يمكنك   اأن   تتكّلم   ما   تريد   فانا   ال   اأخاف !  واأتقّبل   كل  
 �شيء .  فقال   لي :  اأكيد   اأنت   لم   تاأِت   لوحدك   اإلى   هنا !  الأّنك   ال   تب�شر!  
 قلت   له :  كيف ! ؟   اأنا   اأب�شر !  اأجاب :  يوجد   بقع   �شوداء   على   �شبكة   العين،  
 وخاليا   ال�شبكة   محترقة !  في   تلك   اللحظة   لم   يكن   اأمامي   اأيّ   �شيء   �شوى  
 البكاء   وب�شكل   غريب !  لم   اأعلم   لماذا   هطلت   دموعي !  اأردف   الطبيب:  
 اإذا   بقيت   تب�شر،   راجعني   بعد   يومين .  ذهبت   اإلى   البيت   مع   االأدوية  
 نف�شها،   وا�شتعملت   المياه   نف�شها،   الأّني   علمت   اأّنها   هي   الدواء   ولي�ش  
 �شيء   اآخر .  بعد   اأ�شبوع   عدت   اإلى   لبنان،   وذهبت   فورا   اإلى   طبيب   عيون  
 لفح�ش   نظري :  فقال   جّيدا،   اأ�شّريت   ليفح�ش   لي   ال�شبكة   قال :  جّيدة  
 جّدا .  واأردف   يقول :  ال   لزوم   لهذا   الفح�ش   كّله !  زرت   �شربل   و�شكرته،  
 وبداأت   حياتي   بالتغيير،   �شرت   اأ�شّلي   ومن   قلبي،   وكانت   �شالتي   من  
 قبل   بال�شفاه،   ولم�شت   اأنّ   لحظة   �شالة   قلب   مع   اهلل،   اأف�شل   من   كلّ  
 ما   �شّليته   ب�شفتي   وعقلي   في   مكان   اآخر !  و�شرت   اإذا   تركت   ليلة   بدون  
 �شالة،   اأ�شعر   بنق�ش   في   الفرح،   حّتى   ولو   كنت   في   اأ�شعد   اأّيام   حياتي  
 اأتقّبل   التهاني   بنجاحاتي !  عندما   ح�شل   لي   هذا   التغيير   اأح�ش�شت   اأنّ  
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 الحياة   تافهة،   ولي�ش   مطلوب   مّنا   فقط   �شوى   اأن   نحّلي   حياتنا   بح�شور  
 الرّب   فيها .  وهو   الذي   قال :  اأنا   واقف   على   الباب   اأقرع،   ممكن   اأن   نفتح  
 له   ون�شتطيع   اأن   ال   نفتح   له،   الحرّية   عندنا   �شيء   مهم   للغاية .  وغالبا  
 نحن   يهّمنا   االأمور   المادّية،   واأنا   االآن   اأراها   تافهة .  اأ�شبحت   االآن   اأعلم  
 اأنّ   مالكي   الحار�ش   هو   الم�شيح،   ويظهر   لنا   من   خالل   قّدي�شيه،   و�شرت  
 اأعتبر   مار   �شربل   اأكثر   من   رفيق   و�شديق   واأب،   بكل   الحالت   موجود  
 معي .  �شرت   اأ�شعر   بم�شوؤولّية   تجاه   نعمة   ال�شفاء   التي   نلتها،   فالمفرو�ش  
 عليّ   اأن   اأخبر   النا�ش   ما   �شنع   الرّب   اإلي   والنا�ش   يتاأثرون   جّدا   بعظائم  
 اهلل .  فمنذ   ما   حدثت   معي   هذه   االأعجوبة   ما   تعبت   من   روايتها   وال   تعب  
 النا�ش   من   ال�شماع،   فوجود   اهلل   في   حياتنا   اأمر   عظيم !  و�شرت   اأترّدد  
 اإلى   عّنايا،   ومّرة   ا�شترى   �شاحبي   �شّيارة   واأراد   اأن   يزّورها   مار   �شربل،  
 وكّنا   �شائرين   حول   ن�شف   الليل،   انزلقت   فينا   ال�شّيارة   عند   منعطف  
 �شعب،   فا�شطدم   بطنها   ب�شخرة   كبيرة،   كما   ن�شاهد   في   االأفالم،  
 وانقلبت   عّدة   مّرات .  خرجنا   من   ال�شّيارة   �شالمين،   نف�شنا   الغبار  
 فقط،   هو   خرج   من   بابي   واأنا   خرجت   من   بابه،   دون   اأن   نعرف   كيف !  لم  
 يتحّطم   اأيّ   زجاج   في   ال�شّيارة   رغم   عنف   الحادث  !  وقفنا   م�شدوهين  
 اأمام   هذا   الم�شهد .  اأنا   �شكرت   عناية   اهلل   على   نجاتنا،   بينما   �شديقي  
 قال :  اآخ   راحت   ال�شّيارة !  اأّما   �شديقي   االآن   فبداأ   ي�شعر   بعناية   اهلل   بعد  
 تفكير   وتاأّمل   بما   حدث   وكيف   نجا   من   الموت .  �شكر   هلل   اأبينا   على   كل  

 �شيء . 

  -  �سربل   في   الفيليّبين   2005   
ات�شلت   فتاة   فيليبينّية،   وهي   تعمل   خادمة   لدى   عائلة   م�شيحّية   لبنانّية  
 في   بيروت،   باأّمها   في   الفليّبين،   فبكت   والدتها   قائلة :  �شاأموت   دون   اأن  
 اأراِك،   قد   اأنهكني   المر�ش   واأنا   في   اّيامي   االأخيرة .  بكت   الفتاة   بكثرة  
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 ل�شعوبة   �شفرها   المكلف   اإلى   الفليّبين،   وهي   فقيرة،   وقد   وّقعت   على  
 عقد   عمل   لمّدة   �شنتين،   وباالإ�شافة   اأنّ   الزوجين   يعمالن   وهما   بحاجة  
 ما�ّشة   اإليها   لرعاية   طفليهما   ال�شغيرين .  وكانت   تجه�ش   بالبكاء،  
 وقد   �شاقت   حيلة   الزوجين   لتعزيتها .  اأخيرا   دعياها   لزيارة   القّدي�ش  
 �شربل،   فوافقت   �شاكرة .  و�شلت   اإلى   عّنايا   وجثت   �شاعتين   ون�شف   على  
 القبر   �شارعة   وهي   تقول :  اأنت   يا   قّدي�ش   �شربل   اإراأف   بحالتي،   وا�شِف  
 اأّمي !  اأريد   اأن   اأراها   قبل   اأن   تموت،   واأنت   تعرف   فقري   وعجزي !  ال  
 اأ�شتطيع   الذهاب   اإليها ...  وعادت   مع   العائلة   وعينيها   محمّرتين   من  
 كثرة   البكاء !  عندما   و�شلت   اإلى   بيروت،   ات�شلت   بها   اأّمها :  اأ�شكرك   يا  
 ابنتي،   الأّنك   اأر�شلتي   لي   طبيبا   من   لبنان   فاأبراأني .  اأجابتها   ابنتها :  اأنا  
 ما   اأر�شلت   اأحدا !  بلى !  اأ�شّرت   االأم،   هو   قال   لي،   اأّنك   اأر�شلتيه   اإليّ   من  
 لبنان !  هنا   فطنت   الفتاة   ف�شاألت   والدتها :  ما   هو   �شكله؟   ماذا   يرتدي؟ 
اأجابتها   الوالدة :  يرتدي   ثوبا   اأ�شودا،   ولحيته   بي�شاء .  �شعقت   الفتاة :  في  
 اأيّ   �شاعة   اأتاِك؟ اأردفت   الوالدة :  ال�شاعة   الواحدة   والربع   بعد   الظهر.  
 هّللت   الفتاة،   وقالت   للوالدة :  هذا   القّدي�ش   �شربل،   وقد   زارك،   بعدما  
 ركعت   اأمامه،   وهذه   هي   ال�شاعة   التي   كنت   اأ�شّلي   فيها   اأمام   قبره،   كان  

 هو   ي�شفيِك   في   الفيليّبين،   تمّجد   اهلل   في   قّدي�شيه ! 

 -  جئُت   الأ�سفيك ! 
في   �شيف   2012   اأتى   رجل   �شوي�شري   اإلى   بيت   مار   �شربل   التابع  
 للرهبانية   اللبنانية   المارونية   في   �شورين،   �شواحي   باري�ش .  عندما   قرع  
 جر�ش   الباب   اأتاه   كاهن   بثياب   عادية   ف�شاأله   الزائر :  هنا   بيت   �شربل؟  
 اأجابه   الكاهن :  وهو   المعتاد   على   التعابير   االوربّية،   فالكثير   منهم   ال  
فاأردف :  اأريد   اأن    يعيروا   القّدي�شين   اأي   اعتبار،   نعم   هنا   بيت   �شربل .  
 اأراه،   اأتيُت   من   �شوي�شرا   للقائه   و�شكره !   فاأجابه   االأب،   ظّنا   منه   اأّنه   يريد  
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 اأحد   الكهنة :  اأنا   االأب   فالن   ويوجد   عندنا   االأب   الرئي�ش   واالأب   الفالن...  
 وبينما   يتحادثان   لمح   الرجل   ال�شوي�شري   �شورة   االأب   �شربل   معّلقة   في  
فتعّجب   االأب:    ال�شالون،   فاأ�شار   بيده   نحوه :  هذا   الذي   اأريد   اأن   اأراه .  
 من   اأين   اأجيئه   بك؟   فهذا   توّفي   من   114   �شنة !  �شعق   الرجل   ال�شوي�شري  
 وقال   بتعّجب   كبير   وع�شبّية :  وكيف   �شفاني؟ !   وكيف   قال   لي   اأّنه   الطبيب  
حينئذ   فهم   االأب   اأنّ   هناك   �شرّ   يجب   اأن    �شربل؟ !  كيف   وهو   مائت؟ !  
  يفهمه   بين   عالقة   القدي�ش   بهذا   الرجل .  فاأجل�شه   في   ال�شالون   وبداأ  

الحديث :  اأخبرني   ما   الذي   جرى   معك؟   وكيف   تعرفت   على   الطبيب  
قال :  كنُت   في   المرحلة   االأخيرة   من   مر�شي   في   اإحدى    �شربل؟ 
 الم�شت�شفيات   في   �شوي�شرا،   فقال   لي   الطبيب :  لم   يعد   اأي   اأمل   للطب  
 في   تمديد   حياتك،   فقد   و�شلنا   اإلى   مرحلة   يعجز   الطب   تخّطيها،   ولم  
 يبقَ   اأمامك   �شوى   اأّيام   اأو   رّبما   �شاعات   من   حياتك !  هنا   عدُت   لنف�شي،  
 اأنا   الرجل   الماّدي   غير   الموؤمن   باهلل،   وبداأُت   اأفّكر :  اأين   �شاأذهب؟  
 ماذا   بعد   الموت؟   من   هو   اهلل؟   اأ�شئلة   كثيرة   راودتني .  وبداأُت   بعدها  
 بالت�شّرع   اإلى   اهلل   ل�شفائي   وم�شاعدتي .  وفي   الليل   اأتاني   رجل   –   وهو  
وقال   لي :  اأنا   الطبيب   �شربل   اأتيت   الأ�شفيك،    الذي   راأيته   عندكم  -  
 قم   لقد   �شفيت !  قمُت   من   فرا�شي   متعّجبا   من   هذا   ال�شفاء   ال�شريع،  
 و�شاألُت   في   الم�شت�شفى   عن   هذا   الطبيب   ومن   هو   الذي   �شفاني؟ !  فاأنكر  
 الجميع،   فما   عرف   اأحد   طبيًبا   بهذا   اال�شم .  حرُت   في   اأمري،   من   هو  
ا،   اأريد   التعّرف   اإليه .  فّت�شت    هذا   الرجل   الغريب؟   لكّني   بقيُت   م�شرًّ
 على   االنترنيت   معلومات   عن   �شربل   فوجدُت   اأقرب   نقطة   لي   عندكم  
  هنا   في   باري�ش .  فركبُت   القطار .  فها   اأنا   اأتيُت   اإليكم،   اأريد   اأن   اأ�شكره  . 

-  اإذهبي   من   هنا ! 
عائلة   لبنانّية   مغتربة   في   المك�شيك،   يعي�ش   اأفرادها   في   بحبوحة  
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 مادّية   الأنّ   االأب   من   كبار   التّجار،   واأي�شا   يعي�شون   في   الدفء   العائلي  
 فالجميع   يحّبون   بع�شهم   بع�شا   ولديهم   3   اأوالد   �شبي   وابنتين .  في   العام 
2013  ،   �شقط   االأب   في   تجربة   مع   ابنة   جامعّية   وهي   اأ�شغر   من   ابنتيه،  
 فهو   قارب   ال�شتين   هي   في   الع�شرين،   بعد   وقت   طويل   علمت   الوالدة  
 فجنّ   جنونها،   وطالبته   فاأنكر،   فقّدمت   اأدلة   �شور   وت�شجيالت   �شوتية  
 وغيره،   اأمام   هذه   ال�شدمة   قال   الزوج :  اأنا   هيك   واأنا   بحبا   وزهقت  
 منك   وم�ش   عاجبك   دقي   را�شك   بالحيط !  كان   وقع   هذا   الكالم   موؤلما  
 اأكثر   من   الخيانة   نف�شها،   فلم   تتمالك   الزوجة   اأع�شابها   و�شرخت  
 فيه : يا   عيب   ال�شوم   اإذا   ما   بتحترمني   احترم   والدك   وبناتك   �شبايا   �شو  
 بدك   تقلن   اإذا   عرفو .  واأجه�شت   بالبكاء .  و�شارت   االأفكار   تت�شارع   في  
 فكرها   ماذا   تعمل؟   تتركه   وحده؟   وما   م�شير   االوالد؟   �شّلت   فا�شتعادت  
 هدوءها   نوعا   وقّررت   الع�ّش   على   جرحها   حفاظا   على   �شالمة   العائلة  
 وخا�شة   االوالد .  وبداأت   ت�شّلي   للرّب   واإلى   القّدي�ش   �شربل :  دخلك   يا  
 قّدي�ش   �شربل   انت   ترّدو   بايدك   الحنوني   عا   عيلتو .  وكانت   تبّلل   مخّدتها  
 بالدموع   وهي   ت�شّلي   وتتوّجع .  في   وقت   قريب   كان   الزوج   مجتمعا   مع  
 ع�شيقته   الجامعية،   وفيما   هما   في   ال�شرير   �شمعت   الع�شيقة   رجال  
 يطردها   ويقول   لها :  اإذهبي   من   هنا !  وتكّرر   هذا   الم�شهد   مّرات   كثيرة!  
 تعّجب   الزوج   مّما   راأته   الفتاة،   في   حين   اأنّ   هو   ال   يرى   �شيئا !  فاعتقد  
خرج    اأنّ   الفتاة   متوّهمة   فقّرر   اإر�شالها   لدى   طبيب   نف�شي   للمعالجة .  
ع   في   ال�شوق،   وكان   هو   من   يعطيها   المال   ل�شراء    الع�شيقان   يوما   للتب�شّ
 الثياب   وغيره .  بقي   في   ال�شيارة   ينتظرها   لت�شتري   ما   تريد .  دخلت  
 اإحدى   المحاّلت   فراأت   �شورة   ال�شخ�ش   الذي   كان   يطردها   معّلقة  
 على   الحائط .  رك�شت   نحو   الزوج   وقالت   له :  اإنّ   �شورة   ال�شخ�ش  
 الذي   كان   يطردني   معّلقة   على   الحائط   في   الحانوت  !  تعّجب،   ولم  
 يرد   اأن   ينزل   معها   ليراه  -  الأّنه   ي�شتحي   من   ال�شير   معها   فهي   ا�شغر  
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 من   بناته  -  فقال   لها :  ائتيني   بها .  ذهبت   الفتاة   اإلى   �شاحب   الحانوت  
 وطلبت   منه   اإذا   كان   ي�شمح   لها   باأخذ   ال�شورة،   ف�شمح   لها   وحملتها   اإلى  
 الزوج .  لما   راأى   ال�شورة   ابتداأ   يرتجف   من   الخوف .  تعّجبت   الفتاة  
 مما   يجري   وقالت   له :  ما   بك؟   ماذا   يحدث   لك؟   لماذا   اأنت   في   هذه  
 الحالة؟   اأجابها :  هذا   القّدي�ش   �شربل !  ارتعدت   لّما   �شمعت   هذا   الكالم  
 وتعاهد   االثنين   اأن   يعودا   عن   طريق   الخطيئة .  فهي   ذهبت   واأن�شاأت  
  جمعّية   �شالة .  وهو   عاد   اإلى   عائلته،   وعادت   البهجة   اإلى   ربوع   بيته . 

  -  دخلك   يا   مار   �سربل   �سحدني   ابني! 
 اأنا   ربال   �شفيق   مردا�ش،   من   الطائفة   الدرزّية   من   المتين   لبنان،   طالب  
 هند�شة   الكترونيك   �شنة   ثالثة   في   جامعة .  LAU   كنُت   راكبا    ATV   مع  
 رفيقي   عبد   خلف   �شوري   الجن�شّية   في   بلدة   المروج   و�شار   حادث   خطير  
 مع   �شيارة   تقودها   رندا   عطايا .  طرنا   15   متر   في   الهواء   ونقلونا   الى  
 م�شت�شفى   بحن�ش   وكنت   بحالة   خطرة   جّدا،   تابعت   والدته :  اأدخل   الى  
 العناية   الفائقة   وبّنجوه   طيلة   21   يوما   وكانت   ا�شمع   اإ�شاعات   كثيرة،  
 كون   ال�شربة   كانت   عنيفة   على   الدماغ،   يقولون   رّبما   ال   ي�شتعيد   وعيه  
 اأو   رّبما   اإذا   وعي   ي�شاب   باإعاقة .  كان   الو�شع   خطيرا،   فطلب   الدكتور  
 دافيد   اأيوب   من   والدته   �شهام :  يا   مدام   انا   واجباتي   عملتها،   ون�شبة  
2  %،   ولو   بدك   تروحي   عا   اأحدث   م�شت�شفى   في    النجاح   م�ش   اأكتر   من 
 العالم   لن   تح�شلي   على   نتيجة   اأح�شن .  ويبقى   لك   اأن   ت�شّلي   من   اأجله .  
وقفُت   وطلبُت   من   مار   �شربل   بطريقة   عفوّية،   وبقلب   محروق :  دخلك  
 يا   مار   �شربل   �شّحدني   ابني !  بعي�ش   فقيرة   اأنا   واإّياه،   ب�ش   �شّحدني   اإّياه!  
 وكنت   اأنا   ح�شلت   على   زيت   من   مار   �شربل   وماء   م�شّلى   عليه،   ف�شرُت  
 عندما   اأزوره   ن�شف   �شاعة   في   اليوم   كنُت   اأحقن   له   باإبرة   في   نبري�ش  
 االأكل   دون   علم   اأحد .  بعد   اأ�شبوع   بداأ   يحّرك   يديه   ورجليه،   وبعد   اأ�شبوع  
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 تكّلم !  فتفاجاأ   الدكتور   دافيد   اأيوب !  وعندما   كّنا   راكبين   في   ال�شّيارة   مع  
 ابني   خليل،   اأوماأ   الطبيب   بيده   لنقف،   وقال   لي :  ابنك   حكي   مدام   لك  
 الهنا،   وقال   الف�شل   ل�شالتك،   و�شفاعة   مار   �شربل .  ال�شكر   هلل   ولك   يا  

 مار   �شربل ! 

 -  ي�سوع   حّي      لو  ) 6 / 24   (

قد   �ُشّجل   اإلى   االآن،   في   �شجاّلت   دير   عّنايا،   ما   يزيد   عن   ال 13000 
 اأعجوبة   �شفاء   مع   تقارير   اأطّباء،   وبينها   عالمات   دائمة   مثل   ال�شّيدة  
 نهاد   ال�شامي،   وال�شّيد   ريمون   نا�شر ...  ما   عدا   ماليين   المعجزات،   التي  
 لم   ت�شّجل .  والنقطة   المهّمة   في   عمل   الروح   اأي�شا   هي   التوبة،   فيعتبر  
 مزار   القّدي�ش   �شربل   من   المزارات   العالمّية   التي   تدفع   بالخاطئ   نحو  
 التوبة   والم�شالحة   مع   اهلل،   واإراحة   ال�شمير ...  فال   يزال   ي�شوع   حّيا  
 ي�شفي   جراحات   الب�شرّية   المتاأّلمة،   ويغفر   لها   خطاياها،   التي   ت�شّبب  

 لها   الموت   المحّتم،   ويعطيها   الحياة   االأبدّية . 



ملحق
كلمات   مار   �سربل



137 كلمات مار �شربل

الم�سيح   هو   حقيقة   المحّبة   المتج�ّسدة1.    
قبل   البدء   كانت   المحّبة،   بالمحّبة   كان   كلّ   �شيء،   ولوال   المحّبة   لما  
 كان   �شيء   مّما   كان    منذ   االأزل   اأو   مّما   هو   االآن   اأو   مّما   �شيكون   اإلى   االأبد  .
في   اأ�شا�ش   البدء   كانت   المحّبة،   قاعدة   الكون   وقانونه   ونظامه   هي  
 المحّبة،   وفي   نهاية   كلّ   �شيء   لن   يبقى   اإالّ   المحّبة،   وكلّ   ما   هو   خارج  
 المحّبة   زائل .  اهلل   محّبة .  اهلل   حقيقة .  اهلل   هو   المحّبة   الحقيقّية .  عالم  
 اهلل   هو   عالم   المحّبة،   هو   عالم   الحقيقة   وال   حقيقة   خارج   المحّبة .  ال  
 يحّقق   االإن�شان   ذاته   اإالّ   بالمحّبة،   وال   يدرك   االإن�شان   الحقيقة   اإالّ   في  
 عالم   اهلل  . االإن�شان   ينتمي   اإلى   اهلل،   هو   اإبن   المحّبة،   ابن   اهلل   وموطنه  
اإلى   عالم   اهلل   طريق،   والطريق   هو   الم�شيح.    الحقيقيّ :  عالم   اهلل .  
 الم�شيح   هو   حقيقة   المحّبة   المتج�ّشدة،   هو   االإعالن   عن   حقيقة   الحياة،  
 هو   الطريق   اإلى   عالم   اهلل .  كلّ   اإن�شان   خالل   رحلته   عابرا   هذا   العالم  
 اإلى   العالم   االآخر،   مدعّوا   ل�شلوك   هذا   الطريق .  ومثل   كلّ   رحلة   في  
 هذا   العالم،   على   االإن�شان،   في   رحلته   اإلى   العالم   االآخر،   اأن   يتزّود  
  بزّوادة،   ويت�شّلح   ب�شالح :  الزاد   الوحيد   لهذه   الرحلة   هو   المحّبة .  

وال�شالح   الوحيد   هو   المحّبة .  هذه   المحّبة   ال   تكون   اإالّ   �شاملة   لكلّ  
 الب�شر،   بدون   مقابل،   بال   حدود   وبال   �شروط .  هكذا   يحّبكم   اهلل،   فاأحّبوا  
 بع�شكم   بذات   المحّبة،   بمحّبة   اهلل .  ال   ي�شتطيع   االإن�شان   اأن   يعطي   هذه  
 المحّبة   من   ذاته،   بل   اأن   ي�شتمّدها   من   اهلل،   بي�شوع   الم�شيح،   ليمتلئ  
 منها   روحا .  وذلك   يكون   بال�شالة .  بال�شالة   وحدها   ت�شتمدّ   المحّبة  
 من   اأهلل   االآب،   نبع   المحّبة،   بوا�شطة   اأهلل   االإبن   ي�شوع   الم�شيح   المحّبة  
 المتج�ّشدة،   وهذه   المحّبة   هي   روح   اهلل   في   االإن�شان .  �شّلوا   لت�شتمّدوا  
 هذه   المحّبة،   لتحّبوا   كلّ   الب�شر   دون   مقابل،   بال   حدود،   بال   �شروط،  
 كما   يحّب   اهلل،   فتكونوا   اأبناء   هلل .  من   قلب   اهلل   خرج   االإن�شان   واإلى   قلب  

 اهلل   يعود . 
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االإن�سان   اإذا   ما   تحّول   لمحّبة   بيموت2.    

لي�ش   الب�شر   نازلين   نزول   ودرب   الرّب   طلوع؟ !  النا�ش   حاملين   اأحمال  
 واأعباء   كثيرة   عم   تحنيلهم   ظهورهم،   �شار   جبينهم   عم   يالم�ش  
 االأر�ش،   وما   عادوا   قادرين   يجّل�شوا   ويوقفوا   ويرفعوا   را�شهم   تا   ي�شوفوا  
عم   يجّربوا   يتحّرروا   ويحّرروا   بع�شهم   منها،   بيرموها    وجه   رّبهم .  
 على   بع�شهم   وبيحمّلوها   لبع�شهم   بت�شير   اأحمالهم   اأثقل .  وحدو   ي�شوع  
 الم�شيح   قادر   يحّرر   كلّ   الب�شر   من   كلّ   اأحمالهم   واأعبائهم   واأثقالهم،  
 الأن   العبد   ما   بيقدر   يحّرر   عبد .  االإن�شان   بيخلق   مرّبط   بحبال   وجنازير  
 ومكّبل   بقيود   بيربى   عليها،   بينمى   عليها،   بيكبر   فيها،   وكتار   كتير   يّلي  
النا�ش   عم   يتعّودوا   على   قيودهم،   عم   بتخاويهم،    عم   يموتوا   فيها .  
 عم   بت�شير   جزء   منهم،   وعم   بي�شير   تخلي�شهم   منها   �شعب .  لمعان  
 قيودهم   عم   يبهر   عيونهم   وما   عادوا   قادرين   ي�شوفوا   وجه   الرّب،  
 و�شجيج   حرتقة   جنازيرهم   عم   بي�شمّ   اآذانهم   وما   عادوا   قادرين  
 ي�شمعوا   �شوت   الرّب .  بيتباهو   بلمعان   قيودهم   اللي   عم   تكّبلهم،  
 وبينطربوا   لرنين   الجنازير   اللي   عم   تربطهم،   القيود   قد   ما   تلمع  
  بتبقى   قيود،   والجْنزير   يللي   بيربطك   بي�شلّ   جْنزير   عبودّية   ولو   كان  
 ذهب .  بدل   ما   تلّمع   قيودك   حّطمها،   وبدل   ما   تلّحن   رنين   جنازيرك  
 فّكها   وتحّرر   منها   كّلها .  الرّب   بيتاألم   لروؤية   النا�ش   يّلي   تج�ّشد   من   اأجلهم  
 حّتى   يحّررهم   ومات   وقام   حّتى   يعطيهم   الحياة   وال�شعادة   االأبدّية،  
 عبيد   مكّبلين   وعم   يفّت�شوا   على   �شعادتهم   بمطارح   ما   رح   يالقوها  
 فيها   :  �شعادتكم   بهالعالم   م�ش   من   هالعالم،   لو   كنتو   من   هالعالم   كنتو  
 بتبقوا   فيه   .  و�شعادتكم   م�ش   بالحجر،   الحجر   ما   بيعطي   ال�شعادة :  لي�ش  
 االإن�شان   بي�شعى   ورا   الذهب؟   تا   يعطي   قيمة   لحالو؟   االإن�شان   اأغلى   بكتير  
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 من   الذهب،   االإن�شان   اإبن   اهلل   وقيمتو   مّنو   وفيه،   والذهب   ما   بيحّرر  
 االإن�شان   من   قيودو،   ب�ش   بيخّليها   تلمع   اأكثر .  �شعادتكم   كمان   م�ش   من  
 الب�شر،   الب�شر   ما   بيقدروا   يعطوا   ال�شعادة   الأّنهم   ما   بيملكوها،   وما   حدا  
 بيقدر   يعطي   �شي   ما   بيملكو .  ي�شوع   الم�شيح   وحدو   قادر   يعطيكم   ال�شعادة  
 الحقيقّية .  لكن   النا�ش   �شايرين   متكّبرين،   النا�ش   �شاروا   عاي�شين   بين  
 الزفت   والباطون،   �شارت   عقولهم   زفت   وقلوبهم   باطون :  عقولهم   ما  
 بتعطي   غير   اأفكار   معّتمي   و�شودا   وقلوبهم   محّجرة   وقا�شية   وخالية   من  
 المحّبة .  النا�ش   �شايرين   ماّدة   عم   تتحّرك   بدون   روح،   والبع�ش   �شخور  
 متحّركة   عم   بتفوح   منها   ريحة   الخطّية .  النا�ش   �شايرين   متكّبرين،  
 وم�شّرين   يالقوا   ال�شعادة   بالخطّية .  والخطّية   ما   بتعطيهم   اإالّ   القلق  
 والحزن   والتعا�شة   والفراغ .  النا�ش   �شايرين   متكّبرين،   بيتكّبروا   على  
 حالهم،   بيتكّبروا   على   بع�شهم،   وبيتكّبروا   على   الرّب .  م�ش   عارفين   اإّنو  
 الرّب   قادر   يرّدهم   للغبرة   ب�شرعة   البرق؟   لكن   محّبة   رّبنا   عظيمة .  رّبنا  
 بيحّب   الب�شر   محّبة   عظيمة   الأّنهم   اأبناوؤه   وهو   جعل   منهم   نور   للعالم .  
كلّ   اإن�شان   �شعلة   نور،   رّبنا   خلقو   تا   ينّور   العالم .  كلّ   اإن�شان   قنديل   رّبنا  
 �شنعو   حّتى   ي�شوي   ويعطي   نور .  ويّلي   بيقني   قنديل،   بيقنيه   تا   ي�شّوي  
 فيه   الظالم .  القنديل   انعمل   حّتى   ينّور   العتمات .  لكن   هالقناديل   عم  
 يهتّموا   بهيكلهم   الخارجي : عم   يلّونوا   قزازاتهم   ويطلوها   ويزّينوها  

 ويزخرفوها. 
  هالقزازات   يّلي   رّبنا   �شنعها   رقيقة   و�شفافة   لوقاية   النور،   �شارت  
 �شميكة   وقا�شية   وعم   تحجب   النور،   و�شار   العالم   غرقان   بالظالم.  
 هالقناديل   اللي   رّبنا   �شنعها   تا   تحمل   النور،   وتنّور   العالم،   �شارت   تحف  
 مزّينة   وملّونة   ومزخرفة،   لكن   ما   بتعطي   نور .  �شو   نفع   القنديل   يللي  
 ما   بي�شوي   بالعتم؟   القنديل   بالعتم   ما   بين�شاف   اإالّ   اإذا   �شّوى .  وقد   ما  
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 يكون   حلو   القنديل   نوره   اأحلى   مّنو .  العالم   عم   يغرق   بالظالم   واإنتو   نور  
 العالم .  الزم   ترجع   قزازاتكم   �شّفافة   ورقيقة   وترجعوا   تا   تنّوروا   العالم  
 وتحّققوا   الهدف   يللي   اهلل   خلقكم   من   اأجله .  كلّ   مخلوق   رّبنا   �شنعه   حّتى  
 يحّقق   هدف   من   وجوده :  تاأّملوا   مخلوقات   هاالأر�ش،   كلّ   مخلوق   عم  
 يعمل   �شغلتو   بكلّ   دّقة   وبكلّ   اأمانة   وما   في   مخلوق   تعي�ش .  اأتع�ش   مخلوق  
 على   وجه   االأر�ش   اأ�شعد   من   االإن�شان   الخاطي .  االإن�شان   الخاطي   ب�شاعة  
 الح�شاب،   ما   رح   يعود   يعتل   هم   الح�شاب   الع�شير   بقدر   ما   رح   يخجل  
 قّدام   عظمة   محّبة   اهلل،   هالمحّبة   يللي   خلقت   الكون   واأعطت   الحياة.  
 المحّبة   هيّ   الكْنز   الوحيد   يللي   بتكْنزوه   بهالعالم   وبيبقى   وبينتقل  
 معكم   للعالم   االآخر .  كلّ   كنوزكم   واأموالكم   واأمجادكم   واإنجازاتكم   يللي  
 بتفكروا   حالكم   ملكتوها   بهالعالم   وبتعتقدوا   اإنها   اإلكم   بتبقى   بهالعالم،  
 حّتى   عظامكم   م�ش    الإلكم .  وحدها   المحّبة   بتنتقل   معكم   للعالم   االآخر،  
 ويللي   بيو�شل   قّدام   الرّب   خالي   من   المحّبة   بيموت   خجل،   و�شاعتها  

 بتكون   لحظة   موتو   الحقيقي   م�ش   ال�شاعة   اللي   ترك   فيها   هالعالم. 
  االإن�شان   اإذا   ما   تحّول   لمحّبة   بيموت،   الأّنو   اهلل   محّبة   والمحّبة   وحدها  
 اأبدّية .  خّلوا   المحّبة   تملك   على   قلوبكم،   والتوا�شع   ياأمرعلى   عقولكم.  
 �شّلوا   وتوبوا .  �شّلوا   لي�شوع   الم�شيح   بي�شمعكم،   وفتحولوا   قلوبكم   بيدخل  
 عليها   وبيحلّ   فيها   ال�شالم .  لكن   �شّلوا   من   قلوبكم .  ما   تتمتموا   كلمات  
 تطلع   من   �شفافكم،   وقلوبكم   عند   رّب   اآخر .  رّبنا   بيعرف   �شو   في   بقلوبكم  
 وهو   بّدو   قلوبكم .  ما   تتعبوا   تفّت�شوا   على   الحقيقة   خارج   الم�شيح .  ما  
 في   حقيقة   خارج   الم�شيح .  الم�شيح   هّوي   الحقيقة   وب�ّش   تعرفوا   الم�شيح  
 بتعرفوا   الحقيقة   وبت�شيروا   اأحرار،   والم�شيح   بّدو   ياكم   اأحرار .  ما  

 تخافوا   تقّووا    وتاأّكدوا   وْوَثقوا   منيح   اإّنو   الم�شيح   غلب   العالم . 
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�سغلك   بهالدني3.    
الم�شيح   هو   الطريق،   اإثبتوا   بالم�شيح   واثبتوا   عا   الطريق،   ما   تخّلوا  
 �شي   يزيحكن   عّنو .  وقاف   مع   كلّ   خيّ   اإلك   �شربة   مّي،   دّلو   عا   الطريق،   دّلو  
 عا   النور :  اإذا   راد   يم�شي   حدك   م�ّشيه   قّدامك،   واإذا   طلب   تم�شكو   باإيدو  
 ام�شكو   بالتنين،   اإذا   حاول   يزيحك   عن   الطريق،   اأو   يرّدك   للخلف،   افلتو  
 الأّنو   الطريق   طويل   وال�شغل   كتير :  بدكن   تزرعوا   االأر�ش   �شال   وبّخور.  
 ازرعوا   االأر�ش   محّبة .  ازرعوا   بال�شخر   الأّنو   بكلّ   �شخرة   فيها   حّبة  
 تراب   بيطلع   فيها   الزرع .  وال�شخر   يللي   الزم   تطحنوه،   اطحنوه  . ا�شربوا  
 ال�شخر   وما   تمّلوا،   اإذا   ما   انك�شر   من   اأّول   �شربي   والثانية   بينك�شر  
رتوا،   غيركن   رح   روا   الأن   اإذا   ق�شّ  بعد   مّية   �شربي .  ما   تمّلوا   وما   تق�شّ
 يطحن   ال�شخر   ويفلح   ويزرع .  الزرع   بيتمّ   بالمو�شم،   والح�شاد   بيتمّ  
 بالمو�شم .  �شروب   ال�شخر   وما   تخاف   الأن   الزند   زندك   ب�ش   ال   االأر�ش  
 اأر�شك   وال   المهّدي   مهّدتك .  ما   تنّقوا،   وال   تتذّمروا،   وال   تتململوا،   وال  
 تتاأّففوا :  �شنابل   القمح   يللي   عن   تندر�ش   تا   يتنّقى   منها   التبن   ما   بتتذّمر  
ر   تا   ت�شير   خبز    من   تقل   المورج،   ومن   ق�شاوة   البيدر   الأّنها   عم   تتح�شَّ
 وغذا . وحّبات   العنب   ما   بتتململ   هي   وعم   تنكب�ش   وتنع�شر   وتن�شحق  
 على   �شخور   المع�شرة   الأّنها   رح   ت�شير   خمر   وفرح .  بدون   ال�شليب   ما  
 في   ال   خبز   وال   خمر .  يللي   بّدو   ي�شير   خبز   وخمر   بدو   يحمل   ال�شليب.  
 احملوا   ال�شليب   وروحوا   �شوب   النور .  االإن�شان   بهالعالم   عم   ينتقل   من  
 �شّط   الظلمة   والعدم،   ل�شّط   النور   االأبدي،   وبيعبر   بحار   هالعالم   ب�شفينة،  

 و�شفن   هالعالم   كثيرة:  
 1-   في   �شفن   حلوة   كثير،   وفخمة   كثير،   وكمان   مريحة   كثير،   الأّنو  
 اأ�شرعتها   بتميل   مع   الريح،   ودّفتها   بتلوي   مع   الموج .  ما   بتواجه   الرياح  
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 وال   االأمواج .  ما   عندها   اإتجاه   وال   هدف   تو�شلو .  هال�شفن   بيتهافتوا  
 عليها   اأكثرّية   النا�ش،   الأن   النا�ش   م�ش   �شايفين   بهالعالم   اإالّ   الرحلة،  
 وبدهم   رحلتهم   تكون   حلوة   و�شفرهم   مريح .  ب�ش   ما   في   رحلة   بهالبحر  
 بتدوم   لالأبد،   بتنتهي   الرحلة،   وبينتهوا   رّكاب   هال�شفن   بكعب   البحر   حدّ  

 ال�شّط   يّلي   انطلقوا   مّنو . 
2-   في   �شفن   ثانية   اأ�شرعتها   رقيقة   وخ�شبها   ركيك،   بتتحّطم   ب�ش  
 ت�شير   بعر�ش   البحر،   ويعال   الموج،   وتقوى   العوا�شف،   وبينتهوا   رّكاب  

 هال�شفن،   �شي   مطرح   بكعب   البحر   العميق. 
 3-   في   �شفن   ثالثة   خ�شبها   قوي،   واأ�شرعتها   متينة،   و�شكلها   حلو  
 وبيغري،   لكن   قبطانها   مخادع،   بياخد   الرّكاب   من   �شّط   موت   ل�شّط  
 موت   اآخر .  وبينتهوا   رّكاب   هال�شفن   على   �شي   �شّط   من   �شطوط   الموت  

 والرجعة   م�شتحيلة. 
 4-   وفي   �شفينة   الرّب،   خ�شبها   قوي   واأ�شرعتها   متينة   وقبطانها   مليء  
 حكمة   و�شجاعة   ومحّبة،   هال�شفينة   بتعبر   البحار   العميقة   وبتواجه  
 العوا�شف   والرياح   القوّية .  وبت�شقّ   االأمواج   العالية   بعر�ش   البحر :  ال�شفر  
 فيها   م�ش   مريح   ولكن   و�شولها   اأكيد .  اثبتوا   على   �شفينة   الرب،   ال   تخافوا  
 من   العوا�شف   ومن   الموج   العالي .  وال   تخّلوا   ال�شفن   الفخمة   والمريحة  
 تغريكم   تا   تطلعوا   فيها   الأّنها   ما   بتو�شل .  اهتّموا   بالو�شول   اأكثر   من  
 اإهتمامكم   بالرحلة .  وال   تخّلوا   اأعماق   البحر   ت�شحركن   وتجذبكن   اإلها  
 تا   تغط�شوا   فيها .  بحر   هالعالم   تا   تعبروا   عليه   م�ش   تا   تغط�شوا   فيه.  
 وما   فيكن   تكونوا   بقلب   ال�شفينة   وبالمي   بعمق   البحر   بنف�ش   الوقت،   وال  
 فيكن   تكونوا   ب�شفينتين   بنف�ش   الوقت .  اثبتوا   على   �شفينة   الرب   وثّبتوا  
 اإخوتكن   معكن :  عند   كل   مينا   بتو�شلوا   عليها   ادعوا   النا�ش   ي�شاركوكن  
 ال�شفر   تا   ت�شاركوا   معهن   بالو�شول،   احكولن   عن   �شفينتكن   وقبطانكن  



143 كلمات مار �شربل

 واحكولهن   عن   �شّط   النور،   لكن   تاأّكدوا   اإّنو   م�ش   كالمكم   يّلي   رح   يخّلي  
 النا�ش   يطلعوا   على   �شفينة   الرّب،   لكن   محّبتكن   لبع�شكم   البع�ش،  
 ومحّبتكن   للقبطان،   وثقتكن   واإيمانكن   فيه،   والفرح   يّلي   بوجوهكن .  
وتاأّكدوا   اإّنو   الرحلة   بهال�شفينة   ما   بتنتهي   اإالّ   عند   �شّط   النور   تا   تكّفي  
 مع   النور،   الأن   االإن�شان   مخلوق   َكْوني   حدودو   النور   م�ش   مخلوق   اأر�شي  
 حدودو   التراب   والمي .  االإن�شان   تراب   ونور :  يللي   بيعي�ش   بالتراب   بيرجع  
 للتراب،   وبيموت   بالتراب،   ويّلي   بيعي�ش   بالنور   بيرجع   للنور   وبيحيا  
 بالنور .  ما   تخّلوا   التراب   يحّدكن،   حدود   وطنكن   بهالعالم   اآخر   البحر  
 واأّول   ال�شما .  ما   تخّلوا   التراب   ي�شتعبدكن،   كونوا   اأحرار،   والحرية   ما  
 بتكون   اإال   بالحرية   من   الخطية :  اإذا   كنت   حرّ   من   الخطّية   اإنت   حرّ   وما  
 حدا   بيقدر   ي�شتعبدك،   واإذا   كنت   عبد   الخطّية،   اإنت   عبد   ولو   حامل  
 باإيدك   �شولجان   الملك .  حافظوا   على   نعمة   المحبة   وميزة   التوا�شع.  
 كونوا   �شهود   حقيقّيين   لي�شوع   الم�شيح .  واجهوا   ال�شرّ   بالمحّبة،  
 ب�ش   ما   تتحّججوا   بالمحّبة   تا   تهربوا   من   مواجهة   ال�شّر،   الفاّلح   ما  
  بيتحّجج   بالدب�ش   تا   يوّقف   الفالحة .  وما   تخافوا   ال�شرّ   رح   يدّمر   ذاتو. 

   
   التزموا   اإلتزام   كامل   بالكني�شة   وبكلّ   تعاليمها،   وثابروا   على   ال�شال  
 بدون   ملل .  كّرموا   اأّمنا   مريم   العدرا،   وت�شّلحوا   بالم�شبحة،   الأّنو   اإ�شم  
 مريم   العدرا   بيبّدد   الظلمة   وبي�شحق   ال�شرّ . كونوا   رهبان   بقلب   هالعالم،  
 ولو   بدون   ثوب .  اإزرعوا   االأر�ش   �شال   وبخور .  كونوا   قّدي�شين   وقّد�شوا  
 االأر�ش .  درب   القدا�شة   طويل،   لكن   تاأّكدوا   اإّنو   لّما   بتكون   اأفكار   اهلل  
 بعقولكن،   ومحّبة   اهلل   بقلوبكن،   بتكون   قّوة   اهلل   بزنودكن   وبتو�شلوا.  
 وتاأّكدوا   اإّنو   كلّ   ما   تكونوا   عم   ت�شّلوا،   بكون   عم   ب�شّلي   معكن،   تا  

 تتقّد�شوا   ويتمّجد   اإ�شم   الرّب . 
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�سعفك   حّتى   تتغّلب   عليه4.    

كلّ   قفل   له   مفتاح .  وكلّ   باب   له   غال   ما   بيفتحو   غير   مفتاحو .  الموت  
 �شّكر   باب   ال�شما   والخطّية   قفلّتو .  ال�شليب   هو   المفتاح   اللي   بيحلّ   قفل  
 الخطّية،   بيحلّ   غال   الموت   وبيفتح   باب   ال�شما .  ال�شليب   هو   مفتاح   باب  
 ال�شما،   ما   في   مفتاح   غيرو .  باب   ال�شما   مطرح   ما   بيلتقوا   ال�شما   واالأر�ش  
 على   را�ش   الجلجلة .  الباب   وا�شح   وملمو�ش   ومق�شوع   وكلّ   اإن�شان   بيق�شع  
 قادر   ي�شوفو .  البع�ش   بيفكر   اإّنو   ما   له   قفل،   وبيفتح   مين   ما   دف�شو .  ب�ش  
المفتاح    تقّرب   من   الباب   بتعرف   اإّنو   له   قفل   وما   بيفتح   اإالّ   بمفتاحو .  
 الحقيقي   ما   بينعرف   اإالّ   ما   تحّطو   بقلب   الغال .  المفتاح   الحقيقي   واحد:  
 �شليب   الم�شيح .  ما   تتعبوا   تفّت�شوا   على   مفاتيح   تفتح   باب   ال�شما   غير  
 هال�شليب،   وال   تتعّذبوا   ت�شنعوا   مفتاح   غيرو .  كتار   الب�شر   يّلي   عم   يفنوا  
ة،   وي�شّبوا   ويدّقوا   مفاتيح   بتج�ّشد    عمرهم   ي�شّمموا   مفاتيحهم   الخا�شّ
 ت�شاميمهم،   بيعتقدوا   اإّنها   رح   تفتحلهم   الباب .  وكتار   الب�شر   يّلي   بي�شخروا  
  من   �شليب   الم�شيح .  قّدام   الباب   بتبّين   الحقيقة   وكلّ   المفاتيح   بت�شقط.

  كلّ   م�شيرة   حياتكم   م�شوار   �شوب   هالباب،   بنهاية   الم�شوار   اأو   معكم  
 المفتاح   وبتفتحوا،   اأو   بتوقفوا   حاملين   مفاتيح   فنيتوا   عمركم   عليها  
 وخزلتكم   وخّيبتلكم   كلّ   اآمالكم .  احملوا   �شليب   الم�شيح   بتحملوا   مفتاح  
احملوا   �شليب   الم�شيح   بفرح   وعزم   و�شجاعة،   ما   تبالوا    باب   ال�شما .  
 بال�شاخرين،   وما   تتوّقفوا   وتبكوا   قّدام   النايحين،   وال   تنوحوا   كلّ   ما  
 توقعوا   مع   النايحين .  البكي   والنواح   ما   بي�شنعوا   تاريخ   الخال�ش،   وال  
 قرع   ال�شدور   والندب   بيفتحوا   باب   ال�شما  . تاريخ   الخال�ش   بت�شنعوا  
 دموع   التوبة   ال�شادقة .  دمعة   توبة   واحدة   بتفتح   باب   ال�شما .  دمعة  
 التوبة   ما   بتْنِزل   اإالّ   على   خدّ   الموؤمن   ال�شجاع .  احمول   �شليب   الم�شيح  
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 وام�شي   على   دع�شاتو   بتكون   العذرا   حّدك   متل   ما   كانت   حّدو  . وكلّ   ما  
 انجرحت   قول :  مع   جروحات   الم�شيح .  وكلّ   ما   تاأّلمت   قول :  مع   اآالمك  
 يا   ي�شوع .  وكلّ   ما   ا�شطهدت   وتبهدلت   وانهنت   قول :  كرمال   مجدك   يا  
 رب .  �شعفك   حّتى   تتغّلب   عليه   م�ش   حّتى   تتحّجج   فيه .  ب�ش   تحمل   �شليب  
 الم�شيح،   ال   االألم   بيلويك   وال   التعب   بيهّدك،   وبتم�شي   بثبات   و�شبر  
 وب�شمت .  عند   و�شولك   للباب   فرح   عبورك   رح   يفوق   بكتير   األمك   وتعب  

 �شيرك،   و�شعادة   و�شولك   رح   تفوق   بكثير   عذاب   م�شيرتك . 
-  مخت�سر   نبوءة   مار   �سربل   عن   م�ستقبل   ال�سرق   والعالم

درب   جلجلتكم   طويل   بهالنقطة   من   العالم،   و�شليب   الم�شيح   بهال�شرق  
 على   اكتافكم،   اأعداوؤكم   كتار   الأّنهم   اأعداء   ال�شليب .  ما   تجعلوا   منهم  
 اأعداء   الإلكم .  احكوهم   دايما   بلّغة   ال�شليب   ولو   كانوا   اأعداوؤكم   ب�شببو.  
 ال�شهور   وال�شنين   اللي   جايي   رح   تكون   �شعبة   كتير،   وقا�شية   ومّرة  
 وثقيلة   ثقل   ال�شليب .  احملوها   ب�شالة   عميقة   من   االإيمان،   وب�شبر  
 من   الرجا،   وبمحّبة   من   ال�شليب .  العنف   رح   يمّلي   االأر�ش،   الكوكب  
 رح   يتجّرح   ب�شكاكين   الجهل   والحقد،   ال�شعوب   المحيطة   فيكم   كّلها  
 رح   تترّنح   تحت   االألم،   الخوف   رح   يكون   على   كلّ   االأر�ش   متل   الرياح،  
 والحزن   بقلوب   كلّ   الب�شر .  نا�ش   جاهلين   وحاقدين   رح   يتحّكموا   بم�شير  
 �شعوبهم   وياخدوهم   على   البوؤ�ش   والموت   عن   طريق   الحقد   االأعمى   اللي  
 رح   ي�شّموه   عدالة،   وعن   طريق   الجهل   المظلم   اللي   رح   ي�شّموه   اإيمان.  
  الحقد   والجهل   رح   يعّموا   اأرجاء   المعمورة .  اإثبتوا   اإنتو   باالإيمان   والمحّبة. 
 رح   يتغّير   وجّ   االأر�ش،   حافظوا   اإنتو   على   وجّ   الم�شيح .  حدود   وجماعات  
 واأنظمة   ب�شرّية   رح   تنمحى   وتنكتب   عن   جديد،   و�شعوب   رح   تترّنح   تحت  
 النار   والحديد .  خّلوا   محّبتكم   بال   حدود   وجماعتكم   الكني�شة   ونظامكم  
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 االإنجيل،   وكونوا   اإنتو   المر�شاة   اللي   بتهّدي   ال�شفن   ال�شاردة   بالبحار  
 الهايجة،   وقلوبكم   موانئ   �شالم   لكل   تايه   وم�شّرد   وم�شتجير .  ب�شلواتكم  
 بت�شمطروا   الرحمة   وبتر�ّشوا   محّبة   عاالأر�ش .  �شّلوا   تا   تلين   القلوب  
 المحّجرة   وتتفّتح   العقول   المعّتمة   وتخّف   الويالت   واالأهوال .  ما   تخافوا  
 بالنهاية   رح   ي�شرق   نور   الم�شيح،   وت�شعّ   عالمة   ال�شليب   وتتاأّلق   الكني�شة.  
 اثبوا   باإيمانكم   بالم�شيح   وما   تخافوا،   وثقوا   باإله   القيامة   والحياة،   مجدو  

 دايما   اآتي . 

محور   الكون5.    

الكون   كّلو   عم   يدور   حول   �شرّ   ال�شليب .  كلّ   اإن�شان   بيفّكر   اإّنو   الكون  
 عم   يدور   حولو   هو،   وهو   محور   الكون .  ال�شليب   هو   محور   الكون،   واللي  
 بّدو   يكون   عا   محور   الكون،   بّدو   يكون   مع   الم�شلوب   على   ال�شليب .  اللي  
 ما   بيعي�ش   �شرّ   ال�شليب   ما   بيقدر   يدرك   �شرّ   الكون :  كلّ   اإن�شان   اإلو   �شكل  
 وكيان   بالزمان   والمكان،   مثل   قطعة   الجليد،   والب�شر   تا   يحافظو   على  
 كيانن   بيخافوا   يقّربوا   من   النار   حّتى   ما   يدوبوا :  �شو   بينفع   الجليد   اإذا  
 حافظ   على   �شكلو   وكيانو؟   اإذا   ما   داب   و�شار   مي؟   ما   بيتغلغل   باالأر�ش  
 وال   بيروي   �شجر   وال   ب�شر .  ما   تخافوا   تقّربوا   من   النار   اللي   بتدّوبكم   الأّنو  
 بتحّولكم   لماء   حي   ترووا   االأر�ش .  خّلوا   محّبتكم   تكون   مثل   ال�شايل   تغلغل  
 وين   ما   كان،   ما   تخّلوها   جامدة   وتعطوها   �شكل   وتهند�شوها،   ما   بتمرق  
الملح   اللي   ما   بيدوب   ما   بيمّلح .  الملح   الفا�شد   بيعوكر   المي    لمطرح .  
 اللي   الزم   يمّلحها   وبيف�شد   االأكل .  والملح   الجّيد   اللي   بيدوب   بيختفي  
 بالمي   وما   بيظهر   بالطعام   ال   �شكل   وال   لون   وال   كيان   لكن   بيعطي   الطعم.  
 واإنتو   ملح   االأر�ش .  اإذا   بتجعل   حياتك   ملكك   وحدك   بتكون   رخي�شة  
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 كثير،   كلّ   ما   تعطي   حياتك   بتكبر   قيمتها   وبتبلغ   كمال   قيمتها   لّما  
 بت�شير   ملك   الكلّ .  رغيف   الخبز   هو   هو   على   طاولة   الغني   اأو   على   طاولة  
 الفقير .  الرغيف   الطّيب   لّما   بيطلع   من   الفرن   ما   بي�شاأل   مين   رح   ياكلو،  
 الرغيف   تا   يّتاكل،   االإن�شان   ال�شالح   رغيف   �شالح .  تاريخ   الب�شر   فارغ  
 لوال   ال�شليب،   الأّنو   تاريخ   عابر   وال�شليب   ثابت .  وتاريخك   اإنت   بيكون  
 فارغ   بدون   ال�شليب   الأّنك   عابر   والم�شلوب   وحدو   بيحييك   وبيثّبتك  
بداية   الخلق   وهلق    بحياة   االأبد .  ال�شليب   هو   اللي   بيقّد�شك   بالزمن .  
 ونهاية   الكون   عم   ي�شيروا   كّلن،   بالن�شبة   الأهلل،   باللحظة   الحا�شرة.  
 قّد�ش   لحظة   عمرك   الحا�شرة   هّلق   بالمحّبة   بتكون   عم   تدرك   �شرّ  
 الخلود   بح�شرة   اهلل .  االإن�شان   خالد   بالمحّبة   مع   اهلل .  قّد�ش   الزمن،  
 قّد�ش   عمرك،   قّد�ش   كلّ   لحظة   من   حياتك،   ما   تلتهي   بدّقات   ال�شاعة:  
 ما   فيك   توّقف   دّقات   ال�شاعة،   لكن   فيك   تكون   جاهز   لّما   ال�شاعة   تدّق.  
 يللي   بي�شيل   اهلل   من   عمرو،   من   فكرو   وقلبو   بي�شحقو   الزمن   وبيغرق  
 بالموت،   وم�ش   يعني   اهلل   ما   عاد   موجود،   يعني   هو   ما   عاد   موجود  . مثل  
 ما   النور   بيظهر   الموجود   للعيون،   الم�شيح   بيظهر   الوجود   للعقل   وللقلب.  
 بدون   النور   عين   االإن�شان   عمياء   عن   الموجود،   وبدون   الم�شيح   االإن�شان  
 اأعمى   عن   الوجود .  اهلل   خلق   الماّدة   وحّط   النظام،   خلق   العقل   وحّط  
 الروح   واأعطى   الحياة،   مثل   ما   بالمنطق   والتحليل،   العقل   بيدرك   النظام  
 وبيعقل   الماّدة،   باالإيمان   وال�شال   والعبادة   الحّق،   الروح   بتدرك   محّبة  
 اهلل   و�شرّ   الكون   وبتعطي   الحياة .  في   زهور   بتنقطف   بالربيع   تا   تزّين،  
 وفي   زهور   بت�شيخ   وبتبقى   للخريف   تا   تبّدر،   وفي   زهور   بتنثر   اأوراقها  
ل   اأريجها   لبعيد   وتعّبق   بريحتها   االأر�ش .  بكلّ   حركة   اأهلل    الريح   تا   تو�شّ
 اإلو   حكمة،   �شّلوا   تا   تفهموا   حكمة   اهلل   وتعي�شوا   اإرادتو،   م�ش   تا   تغّيروا  
 م�شيئته .  م�شيئة   بّيكم   دايما   خيركم .  خّليك   حامل   ريحة   ال�شنديان  
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رحلتك   بهالعالم   هي   م�سوار   قدا�ستك6.    

كلّ   الب�شر   انعطوا   دينين   تا   ي�شمعوا،   ويللي   عم   ي�شمعوا   قالل .  ومن  
 هالب�شر   يللي   عم   ي�شمعوا   يللي   عم   يفهموا   قالل،   وقالل   كثير   من   يللي   عم  
 ي�شمعوا   ويفهموا   عم   يعي�شوا   يللي   �شمعوه   ويحيوا   يللي   فهموه .  ال�شالكين  
اإ�شغوا،   افهموا   وا�شهدوا .  اإ�شغوا    �شوب   الملكوت   قالل   والباب   �شّيق .  
 ل�شوت   الرّب،   افهموا   الحقيقة،   وا�شهدوا   للحقيقة   يللي   اأدركتوها  
 وعي�شوا   فيها .  ا�شمت   تا   ت�شمع   واإ�شغِ   ل�شوت   الرّب .  لكن   انتبه   ما   ت�شمع  
 ترّدد   �شدى   اأفكارك   وت�شغي   لحالك :  تخّطى   اأفكارك،   خّلي   كلمة   اهلل  
 تنّقيها،   تمحي   يللي   تمحيه   وتكتب   اللي   الزم   تكتبو   من   جديد .  االإن�شان  
 هو   جزء   من   الكّل،   الجزء   الزم   ي�شغي   للكلّ .  مثل   نقطة   المي   للنهر:  
 نقطة   المي   ما   فيها   تكون   نهر،   ولو   كانت   بتحوي   من   كلّ   �شي   من   النهر،  
 لكن   النهر   كّلو   نقط   مي   بم�شيرة   واحدة .  نقطة   المي   بالنهر   هي   نهر،  
 لكن   نقطة   المي   اللي   خارج   النهر   هي   نقطة   مي .  اإ�شغِ   لم�شيرة   الكون  
 اإنت   جزء   منها .  الكون   كّلو   بم�شيرة   حجّ   �شوب   قلب   االآب،   متل   م�شيرة  
 االأنهار   �شوب   البحر .  ما   تقبل   تكون   خارج   هالم�شيرة .  نقطة   المي  
اإ�شِغ،   واإفهم   الحقيقة    اللي   خارج   النهر   ما   فيها   اأبدا   ت�شب   بالبحر .  
 وخّليها   تنفذ   لروحك،   ك�ّشر   كلّ   طبقات   الق�شور   وفّتت   التراكمات   يللي  
 لّفك   فيها   العالم،   وك�شيتك   وحجبت   وج   اهلل   عّنك .  تنازل   وتخّلى   عن  
 االأفكار   يللي   حجبت   �شوت   اهلل   عّنك   حّتى   ولو   البع�ش   منها   كّونك  

 والزعتر،   ما   تتلّون   باألوان   هالعالم   وتعبق   بروايحو .  لم�شات   اأ�شابع   اهلل  
 عليك   اأهمّ   من   كلّ   اللي   رح   يلّب�شك   ياه   العالم   ويزّينك   فيه .  ام�شي   بثبات  
 على   درب   القدا�شة،   خّلي   الم�شيح   يعي�ش   فيك،   بتعي�ش   بقلب   �شرّ   الكون،  

 بنبع   النور . 
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 و�شنعك .  اإ�شغِ   بتوا�شع   وخّلي   قلبك   لّين   وعقلك   حرّ .  االإ�شغاء   بدون  
 توا�شع   واإن�شحاق   مثل   ال�شدى   ال�شايع   بالوديان :  مهما   يكون   ال�شدى  
 قوي   بي�شلّ   الجبل   جبل   والوادي   وادي   والحجر   حجر .  اإ�شغِ   بتوا�شع،  
 افهم   الحقيقة   بعمق،   وا�شهد   ب�شجاعة .  اإ�شغِ   تا   تفهم   وتعرف،   وعي�ش  
 بح�شب   الحقيقة   اللي   عرفتا :  ما   بيكفي   تعرف   الطريق   تا   تو�شل   الزم  
 تم�شي   عليها .  اهلل   بي�شّويلك   على   ال�شفحات   ب�ش   الزم   اإنت   تقراأ،   اهلل  
 بينّورلك   دربك   ب�ش   الزم   اإنت   تم�شي .  ويللي   بيطلع،   بيطلع   عاجريه،  
 ويللي   بيْنزل،   بيْنزل   عاجريه .  ومطرح   ما   بتو�شل،   اإجريك   بيكونوا  
 اأخدوك .  كون   دايما   بحالة   اإ�شغاء   وفح�ش   �شمير   دايم،   عيد   ح�شاباتك  
 كلّ   يوم،   وغّير   حياتك   وجّددها .  اإ�شغِ   بتوا�شع   بت�شمع   وبتفهم   الحقيقة  
 والحقيقة   بتحّررك .  تحّرر   من   الحبال   اللي   مربّطتك :  اأفكاركم  
 الخا�شة   ومعتقداتكم   الذاتّية   واأهوائكم   بتربطكم   مثل   الحبال   اللي  
 بتربط   المركب   على   ال�شّط .  المركب   على   ال�شّط   بالمينا   حبالو   بتهّديه  
 وبتعطيه   االأمان   لكن   ما   بت�شمحلو   يبحر .  خّلوا   كلمة   اهلل   تفكفكلكم  
 حبالكم   وتقّط�ش   يللي   الزم   تقط�شو   حبل   ورا   حبل   حّتى   ولو   تاأّلمتوا .  ما  
 ت�شكنوا   بقلب   اأهواوؤكم   واأفكاركم   حّتى   ولو   عطتكم   الراحة   واالأمان.  
 االأمان   وهم   بدون   �شالم   الم�شيح،   والراحة   خدعة   اإذا   ما   كانت   بقلب  
 اهلل .  ما   تخافوا   تتحّرروا   من   ال�شّط   وتطلعوا   من   المينا .  خّلوا   اهلل  
 يحّرركم،   وكلمتو   توّجهكم   والروح   ينفخ   اأ�شرعتكم   بتو�شلوا   ل�شّط   النور.  
 المركب   تا   يعبر   البحر   م�ش   تا   يبقى   بالمينا .  تا   يبحر   المركب   ويروح  
 للعمق   البعيد،   الزم   يفك   كلّ   حبالو،   اإذا   حبل   واحد   بقي   رابطو   بيبقى  
 بالمينا .  حافظ   ب�ش   عالحبال   يللي   بتربط   اأ�شرعتك   وبتوّجهك   وحبال  
 المحّبة   وال�شراكة   يللي   بتربطك   بخّيك   االإن�شان .  رحلتك   بهالعالم   هي  
 م�شوار   قدا�شتك .  القدا�شة   حالة   تحّول   دائم   من   الماّدة   للنور .  �شّلي   تا  
 ت�شغي،   �شّلي   تا   تفهم،   و�شّلي   تا   تعي�ش   اإيمانك   وتطّبق   وت�شهد .  �شّلي   تا  
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 تتحّول   لنور .  اإ�شغِ   ب�شال،   افهم   الحقيقة   ب�شال،   عي�ش   وا�شهد   ب�شال.  
 خّلي   حياتك   كّلها   تكون   �شال   وخدمة :  اإذا   بت�شلي   بدون   خدمة   بتعمل  
 من   �شليب   الم�شيح   بحياتك   خ�شبة،   واإذا   بتخدم   بدون   ما   ت�شّلي   بتكون  
 عم   تخدم   حالك .  �شّلي   بمخدعك .  �شّلي   بعيلتك .  و�شّلي   بجماعتك  
 الكني�شة .  �شّلي   بمخدعك   بحميمّية   مع   الرّب   بتحفظ   روحك   وبتفتح  
 عقلك   على   �شرّ   اهلل .  �شّلي   بعيلتك   بتحفظ   عيلتك   وبتو�شعها   بقلب  
ب   الملكوت.    الثالوث .  �شّلي   بجماعتك   الكني�شة   بتحفظ   كني�شتك   وبتقرِّ
 �شالتك   ال�شخ�شّية   باإنفراد   مع   الرّب   بتحّطك   بقلب   اهلل،   �شالتك  
 العائلّية   بح�شن   العيلة   بتو�شعك   بح�شن   الثالوث،   �شالتك   الجماعّية  
 بقلب   الكني�شة   بتثّبتك   بج�شد   الم�شيح .  �شّلي .  االإن�شان   اللي   بي�شّلي  
 بيعي�ش   �شرّ   الوجود،   واالإن�شان   اللي   ما   بي�شّلي   بالكاد   موجود .  تمّر�ش  
 بال�شمت،   ال�شمت   الم�شغي   الحيّ   البعيد   عن   �شكون   العدم .  تمّر�ش  
 بال�شمت   اندعك   بالمحّبة،   تخّمر   بالقدا�شة .  اإ�شغِ   تا   ت�شمع،   توا�شع   تا  

 تفهم،   اآمن   وت�شّجع   تا   ت�شهد،   وحّب   تا   تتقّد�ش . 

بناء   الرّب   اأ�سا�سو   الم�سيح7.    

لّما   ال�شراج   ينو�ش   بعزّ   العتم   بيعّبوه   زيت،   وال�شراج   عم   ينو�ش   ونورو  
 عم   يخفت   والظالم   حالك .  مّلو   �شراجكم   زيت   قبل   ما   ينطفي   وتغرقوا  
 بالعتمة .  ال�شراج   اللي   بت�شهروا   على   نورو   ا�شهروا   على   زيتاتو .  ال�شراج  
 اللي   بي�شهر   عليكم   ا�شهروا   عليه .  �شراجكم   عم   ينو�ش   و�شار   نور   بيتكم  
 اأقرب   للظالم .  غرقانين   بالنظر   قّدام   عينيكم   غافلين   عن   النور   اللي  
 بي�شّوي   عتماتكم .  نّوروا   ظالمكم   ب�شراجكم   طالما   في   ليل،   ما   تناموا  
 على   العتم   وتنطروا   �شوّ   النهار   تا   يطلع .  لّما   بيطلع   نور   النهار   بيبّل�ش  
 �شغل   تاني   وبتن�شئلوا   عن   �شغل   الليل .  اإذا   خفت   نور   �شراجك   من   نق�ش  
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 الزيت،   مّليه   زيت،   ما   تروح   ت�شهر   على   نور   �شراج   خّيك   وتترك   �شراجك  
 ينطفي،   رح   تن�شاأل   عن   �شراجك   اللي   كنت   عم   ت�شهر   على   نورو   وانطفا.  
 خّلوا   النور   �شاوي   بكلّ   �شراج   حّتى   يطلع   النهار .  ال�شراج   بيعّبوه   زيت   ما  
 بيعّبوه   نوايا   واأماني   وال   بيعّبوه   مي   بهواني  ( من   هّين   اأو   با�شتهتار )  اهتم  
عيدوا   النظر   باأولوّياتكم .  �شار    بنور   �شراجك   قبل   �شغلك   واإنتاجك .  
 �شّلمكم   بالقلب .  الدرجة   ال�شغيرة   تحت   والدرجة   الكبيرة   فوق .  �شوفوا  
 البّناء   الحكيم   كيف   بيعال   بنيانو :  الحجر   االأكبر   تحت   والحجر   االأ�شغر  
 فوق .  كتار   من   الب�شر   هاالإّيام   عم   يبنوا   حيطانن   بالقلب :  ما   عادوا   عم  
 يعرفوا   الكبير   من   ال�شغير،   وال   االأّول   من   االآخر،   وال   المهمّ   من   االأهّم.  
 والحيط   اللي   حجرو   االأ�شغر   تحت،   وحجرو   االأكبر   فوق   بيهوي   وبيوقع  
 البنا .  كتيرة   الحيطان   اللي   عم   تنهار،   والمداميك   اللي   عم   تتفّكك  
 من   جهل   العاملين   وكبرياء   البّنائين .  عّلي   اإنت   بنيانك   بحكمة :  اإبني  
 على   اأ�شا�ش   الم�شيح،   ال�شخرة   االأ�شا�شية   لكلّ   بنيانك   اللي   بتحمل   كلّ  
 مداميكك .  حّط   حجارك   الكبيرة   عند   االأ�شا�ش،   وحجارتك   االأ�شغر  
 فوق .  اإذا   بواحد   من   حيطان   بناءك،   �شفت   حجر   كبير   بالمدماك   العالي  
 وحجر   �شغير   عند   االأ�شا�ش،   فّك   حيطك   كّلو   وابنيه   من   جديد :  اأف�شل  
 تعيد   بناءك   من   االأّول   قدّ   ما   كان   كبير   وعالي،   من   اإّنو   ينهار   ويتهّدم  
 وي�شقط   على   را�شك   اأو   على   را�ش   اإخوتك   اأو   اأوالدك .  تاأّكدوا   منيح،   اإذا  
 ما   كان   الم�شيح   هو   االأ�شا�ش   بكلّ   بنيان   رح   يتهّدم   وينهار،   وما   تنبهروا  
 بالبنيان   العالي   القايم   عاالإن�شان،   رح   ينهار   قد   ما   يعال،   ورح   يمحيه  
 الزمان .  اإذا   كنت   بنيت   بناءك   كّلو   واكت�شفت   ماأّخر   اإّنو   م�ش   مبني  
 عالم�شيح   رجاع   فّكو   كّلو   وعّمرو   من   جديد .  مدماك   مبني   عالم�شيح  
 اأف�شل   من   برج   عالي   بيهوي   من   الريح .  بناء   الرّب   اأ�شا�شو   الم�شيح،   اإنتو  
 حجارتو   الحّية   والروح   القد�ش   هو   مفتاح   العقد .  الم�شيح   بيحمل   كلّ  
  البنيان،   والروح   بيجمع   حجار   العقد   وبيهّدي   كلّ   الحيطان .  الروح   روح 
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  المحّبة .  المحّبة   مفتاح   العقد .  اإذا   �شلتوا   الروح،   بت�شيلوا   مفتاح  
العقد :  بيفرط   العقد،   بيتفّككوا   االأحجار    وبينهار   البنيان   كّلو .  الروح  
 القد�ش،   روح   المحّبة،   مفتاح   العقد   اللي   بيحفظ   العهد .  كلّ   حجر  
 بالبناء   لو   مطرحو :  كلّ   حجر   بمدماك   في   تحتو   حجار   حاملتو،  
 وحّدو   حجار   �شاندتو   وهو   �شاندها،   وفوقو   حجار   هو   حاملها .  وكلّ  
ب   تا   يعّبي   مطرحو .  الحجر   اللي   بينق�ش   من   البناء    حجر   مق�شّ
  بيبقى   مطرحو   فراغ،   لكن   بيترك   مطرح   لل�شتي   والهوا   والغبرة 
 والريح .  الحجر   اللي   بينق�ش   مطرحو   بيدخل   عوامل   الخارج   للداخل.  
 ما   تخّلوا   فراغ   بين   الحجر   والحجر،   بيطلع   البناء   ركيك .  وما   تخّلوا  
 كمان   تراب   بين   الحجر   والحجر،   بيقوى   ال�شتي   وبيعال   الثلج   وبين�شاب  
 التراب   وبيتخلخل   البناء .  قّوة   الروح   يللي   بتجمع   حجار   البناء   م�ش  
اإثبتوا   ببناء   الرّب .  ثابروا   على   بناء    التراب   يللي   بيل�شقها   ببع�شها .  
 الملكوت،   كونوا   حجارة   حّية   بهيكل   الرب :  الحجر   يللي   ما   بيكون   بهيكل  
 الرّب   بيبقى   حجر   بالرجمة،   اإلو   حجم   ب�ش   ما   اإلو   �شكل   وال   مكان  
 وال   دور،   حجر   مرمي   بكومة   حجار .  اأترك   حالك   بين   اإيدين   الرّب  
بك،   ي�شيل   الزايد   مّنك   ويكّمل    البّناء   الحكيم،   خّليه   ينّجفك   ويق�شّ
 الناق�ش   فيك،   خّلي   الرّب   يعطيك   ال�شكل   والحجم   والمكان،   اإن   كنت  
ب   على   قّدو.     حجر   كبير   اأو   حجر   �شغير،   اإلك   مكانك   اللي   اإنت   مق�شّ
 خّلي   الرّب   يبنيك   بتاخد   مطرحك   بالمدماك .  ما   تحّط   حالك   بالمطرح  
 يللي   بي�شتهويك :  اإذا   اأخذت   المطرح   اأكبر   من   مطرحك   بتبقى   نافر  
 وبتخلخل   الحيط   كّلو،   واإذا   اأخذت   مطرح   اأ�شغر   من   المكان   المعدّ  
 اإلك،   بيبقى   في   حولك   فراغ .  عّبي   مطرحك،   حمول   اللي   فوقك،   �شنود  
 اللي   حواليك،   والقي   على   يللي   حاملك .  الم�شيح   بيحمل   الكلّ   والروح  

 بيجمعكم   وبيهّديكم . 
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القدا�سة   هي   هدفكم8.    

القدا�شة   هي   هدفكم،   والكمال   بالمحّبة   غايتكم   النهائية .  ما   تتوّقفوا  
 عند   و�شائل   القدا�شة   وتعبدوها .  ال   تعملوا   من   الو�شيلة   غاية   وال   من  
 الغاية   و�شيلة .  ما   تجعلوا   من   و�شائل   القدا�شة   هدفكم   وغايتكم،   وال   تخّلوا  
 القدا�شة   تكون   و�شيلتكم   لغايات   ثانية :  ال�شال   تا   تقّد�شكم،   ما   تقّد�شوا  
 ال�شال .  ال�شوم   تا   يقّويكم   ما   تاأّلهوا   ال�شوم .  االإماتة   تا   تطّهركم   ما  
 تعبدوا   االإماتات .  اأنا�شيدكم   تا   تمّجد   اهلل   ما   تمّجدوا   اأنا�شيدكم .  ما  
 ت�شتبدلوا   الم�شيح   بالكالم   عّنو   بت�شيروا   تعبدوا   كالمكم،   وال   ت�شتبدلوا  
 الحقيقة   بالتعابير   اللي   بتعّبر   عنها   بت�شير   هالتعابير   عنكم   هي  
 الحقيقة .  وال   مّرة   بتكون   الكلمة   اأهمّ   من   الفكرة   اللي   عم   بتعّبر   عنها،  
 وال   الفكرة   اأهمّ   من   الحقيقة   اللي   عم   بتفّكرها .  وال   مّرة   بتكون   الخزنة  
 اأهمّ   من   الكْنز   اللي   حاملتو،   وال   مّرة   بيكون   الكا�ش   اأهمّ   من   الخمر  
 وال   بيت   الخبز   اأهم   من   الخبز،   وال   مّرة   الجوهرة   اأهمّ   من   القربان .  
الم�شيحّية   م�ش   ديانة   وال   هيكل   ولنها   كتاب   وال   معبد،   الم�شيحّية   هي  
 �شخ�ش   ي�شوع   الم�شيح   بذاتو .  المراية   يللي   بتعك�ش   النور   م�ش   هي   النور.  
 مّيزوا   بين   النور   والمرايات   يللي   بتعك�شو .  ما   ترّكزوا   اإهتمامكم   على  
 المراية،   خّلوا   قلبكم   بالنور .  ما   تهربوا   من   ذاتكم   تا   تروحو   عند   اهلل،  
 وال   تروحوا   عند   اهلل   تا   تهربوا   من   ذاتكم،   اهلل   بّدو   ياكم   تقّدمولو   ذاتكم  
 مثل   ما   هي   تا   يرفعها   ويقّد�شها .  ما   تخّلوا   العالم   يدف�شكم   �شوب   اهلل،  
 خّلوا   اهلل   يجذبكن   اإلو .  ما   ت�شّودوا   بكتاباتكم   ال�شفحات   البي�شا   يللي  
 كتبوها   اآباوؤكم   القّدي�شين .  الحقيقة   دايما   هي   ذاتها .  تا   تحكي   عن   اهلل  
 الزم   تكون   بقلب   اهلل،   ما   فيك   تحكي   عن   اهلل   واإنت   خارجو .  والكلمة  
بها   بعقلك،    ج�شد   م�ش   �شوت   طاير   بالجوّ .  كلّ   كلمة   بّدك   تقولها   ق�شّ
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ل   الحجر    انحتها   بروحك،   نّعمها   بقلبك،   نّزلها   من   تّمك   مثل   ما   بتَنزِّ
 مطرحو   بالمدماك .  والكلمة   اللي   ما   بتبني   بالها .  ما   تحكي   اإالّ   وقت  
 اللي   بيكون   كالمك   اأعمق   واأبلغ   من   �شمتك .  ما   تخّلي   كالمك   عن   وراء  
 البحار   يلهيك   عن   االإبحار .  روحوا   �شوب   الجوهر،   مّيزوا   بين   الجوهري  
 وال�شطحي   بحياتكم،   وبين   االأ�شا�شي   والثانوي،   بين   اللّب   والق�شرة.  
 بهالعالم،   ما   بتعّبوا   مي   بال�شّلة،   وال   عنب   باالإبريق،   وال   تين   بالجّرة:  
 مثل   ما   بت�شتعملوا   اأمور   هاالأر�ش   بذكا   لخدمتكم،   اعرفوا   اعملوا   باأمور  
 ال�شما   بحكمة   من   الرّب   لخال�شكم   ومجد   اهلل .  كلّ   اأر�ش   ولها   تربتها  
 ومناخها،   لها   اأوايلها   تا   تنقبها   وتزرعها،   ولها   نباتها   يللي   بيزّهر   وبيثمر  
 فيها :  ما   فيك   تطحن   ال�شخر   بال�شوكة،   وال   تنقب   التراب   بالمهّدة،  
 وال   تحّطب   بالمعدور .  وال   االأرز   وال�شنديان   بيطلعوا   برمل   ال�شاحل   وال  
 الموز   والليمون   بيطلعوا   ب�شخور   الجرد .  باالأوايل   يللي   باإيدك   عمول  
 �شغلك،   ومطرح   ما   الرّب   زرعك   زّهر   وثّمر .  اإذا   ما   تجّذرت   ما   فيك  
 تت�شامخ .  كّيفوا   عقلكم   مع   الوجود،   ما   ت�شعوا   تكّيفوا   الوجود   مع   عقلكم،  
 الوجود   كان   قبلكم   وباقي   بعدكم،   الروح   وحدو   بيكفيكم   وبيناغمكم  
 مع   اهلل،   بتدركوا   عمق   �شرّ   الوجود   بنور   الروح   االأبدي   يللي   فيكم.  
 ما   ت�شعوا   الإدراك   الحقيقة   بحوا�شكم   بتبقوا   محدودين   بمحدودّية  
 هالحوا�ش .  اعرفوا   اإّنو   حوا�شكم   تا   تحّبوا   فيها   م�ش   تا   تحّبوها :  لّما  
 بتحّب   نظرك،   بت�شير   تعبد   المخلوقات   اللي   بت�شوفا،   وبتن�شى   الخالق  
 اللي   اأبعد   من   حدود   عينيك .  ولّما   بتحّب   �شمعك،   بت�شير   تع�شق   األحان  
 الدني   واأ�شواتها،   بتن�شى   ت�شمع   �شوت   اهلل   بال�شمت   اللي   ما   بيالم�ش  
 دينيك .  ولّما   بتحّب   اأنفك   بت�شير   تنقاد   ورا   عطور   الدني   بتن�شى   زهور  
 المرج  ( م�شدر   العطر )  اللي   جبلها   الرّب   لالإن�شان   بحنانو .  ولّما   بتحّب  
 ذوقك   بت�شير   اأ�شير   االأكل   وال�شرب   وبتن�شى   الغذا .  ولّما   بتحّب   لم�شك  
 بت�شير   اأ�شير   الخارج   وبتلتهي   عن   الداخل .  تخّطى   حوا�شك   ما   تغرق  
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 فيها،   وانفذ   من   خاللها   للحقيقة   مثل   ما   بينفذ   �شعاع   النور   من   خالل  
اإذا   ق�ّشيت   حوا�شك   بت�شمك،   وبي�شير   يرتدّ   عنها   �شعاع   النور    البّلور .  
 مثل   المراية   وتعك�شلك   �شور   العالم .  ما   تغرق   بحوا�ّشك   بي�شير   فرحها  
 يغ�ّشك،   الفرح   الحقيقي   م�ش   هو   فرح   الحوا�ش .  الفرح   الحقيقي   هو  
 يللي   بيتخّطى   حوا�ّشك   وبيتجاوزها   لقلب   النور   مطرح   ما   بتغرق   بقلب  
 اهلل   وبتعاين   نورو   وبتدوب   بمحّبتو .  تخّطى   حوا�ّشك   وتجاوزها،   تخّطى  
 ذاتك   بتلم�ش   طرف   النور .  كلّ   ما   بدك   تنظر   للخارج   غّم�ش   عينيك  
 وانظر   للداخل   بت�شير   تق�شع   الخارج   اأو�شح .  وكلّ   ما   بّدك   ت�شمع   �شّكر  
 دينيك   وا�شغِ   ل�شوت   الداخل   بت�شير   ت�شمع   اأف�شل .  قود   اإنت   حوا�ّشك  
 تا   تمّجد   اهلل،   ما   تخّلي   حوا�ّشك   تقودك   تا   تمّجد   مخلوقاتو .  حّب   حّتى  
 بذل   ذاتك :  الدمّ   هو   الحبر   الوحيد   يللي   بتنكتب   فيه   المحّبة،   والباقي  
 كّلو   حبر   على   ورق .  بالم�شيح،   كلّ   اإن�شان   بيكون   كلمة   بتم   اهلل   تا   ت�شير  

 الب�شرّية   كّلها   ن�شيد   محّبة .  والمجد   دايما   الأهلل . 

م�ستقبلكم   هو   اأّول   يوم   بالعالم   االآخر9.    

تاأّملوا   طيور   ال�شما   كيف   بتبني   اأع�شا�شها   بتاأّني،   وبتو�شع   بي�شها  
 برفق،   وبت�شهر   على   فراخها   بحنان   حّتى   يرّي�شوا   ويطيروا   وبتحفظ  
 ا�شجار   الرّب .  عم   تبنوا   اأع�شا�شكم   وتو�شعوا   بي�شكم،   وتفّق�شوا  
 فراخكم   على   اأ�شجار   عم   ي�شرب   ب�شرو�شها   الهريان،   وال�شو�ش   عم  
 ينخر   بجزعها،   وال�شندل   عم   يرعى   باأغ�شانها .  اإذا   هويت   ال�شجرة،  
 بيتفرفطوا   اأع�شا�شكم،   وبيت�شّتتوا   فراخكم   وما   بيبقالكم   اإالّ   اأغ�شان  
 عريانة   تلقوا   عليها   جناحاتكم .  عم   تتعبوا   وتكّدوا   تا   تبنوا   اأع�شا�ش  
 متينة   ودافية   يربوا   فيها   فراخكم   ويرّي�شوا   ويطيروا   ويع�شع�شوا   هّني  
 كمان .  اهتّموا   بال�شجرة   متل   ما   بتهتّموا   باالأع�شا�ش  . متل   ما   توّكلتو   على  
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 اأع�شا�شكم   موّكلين   كمان   على   اأ�شجاركم .  اهتّموا   بالجذور،   اهتّموا  
 بالجذع،   اهتّموا   باالأغ�شان   واهتّموا   بالورق   وبيكفيكم   كم   ق�ّشي   وكم  
 حّبة   تراب   تا   تر�شموا   اأع�شا�شكم،   اأغ�شان   ال�شجرة   بتحميكم   واأوراقها  
 بتفّييكم .  ما   تغرقوا   باأع�شا�شكم   وتعّلوا   اأطرافها   تا   تعطيكم   االأمان،  
 ا�شتغلوا   باأمانة   الرّب،   والرّب   بيعطيكم   االأمان .  عم   ترك�شوا   تا   تاأّمنوا  
 م�شتقبلكم   وم�شتقبل   اأوالدكم،   تذّكروا   دايما   اإّنو   م�شتقبلكم   م�ش   هو  
 اآخر   اإّيامكم   بهالعالم،   لكن   هو   اأّول   يوم   بالعالم   االآخر .  بتاأّمنو   م�شتقبل  
 اأوالدكم   لّما   بتاأّمنولن   ال�شما .  اأبناءكم   تا   تعطوهم   الحياة،   وما   في  
 حياة   اإالّ   بالم�شيح .  اعطوا   ابناوؤكم   الم�شيح،   واإذا   الم�شيح   ما   كان   فيك  
 �شعب   تعطيه   الأوالدك .  اإذا   اإنتو   ما   تقّد�شتو   كيف   بتقّد�شوا   اأوالدكم!؟  
 اإذا   الم�شيح   م�ش   فيكم   كيف   بتعطوه   الأوالدكم؟ !  اإذا   ما   اأعطيتوهم  
 الم�شيح،   كلّ   �شي   اآخر   بتقدمولن   اإّياه   عقيم   وزايل،   بيزولوا   هّني   وبيزول  
 معهم .  م�ش   بالم�شكن   العالي   و�شمانات   هالعالم   بتعطوا   اأوالدكم   االأمان  
 والم�شتقبل .  اأعطوهم   قدا�شتكم   و�شلواتكم   بتكفلوا   اأمانهم   بهالعالم  
 وم�شتقبلهم   بالعالم   الثاني .  عم   ت�شعوا   لنجاحكم   ولنجاح   اأوالدكم  
انزلوا    بالحياة :  النجاح   بالحياة   هو   الوقوف   قّدام   اهلل   بدون   خجل .  
 على   الجذور،   اعتنوا   فيها   وكونوا   زاهدين .  العمل   بالجذور   مخفي  
 ما   بيبّين   وبيتطّلب   جهد   وزهد .  النا�ش   بت�شوف   ال�شجرة   ما   بي�شوفوا  
 الجذور   وال   بي�شوفوا   عملكم،   لكن   اهلل   اللي   بال�شما   بي�شوف   وبيبارك.  
 اعتنيوا   بالجذور،   �شونوا   الجذع،   احفظوا   االأغ�شان،   اهتّموا   باالأوراق،  
 حافظوا   على   ال�شجرة   بيحفظ   اهلل   اأعمالكم .  اعتنوا   بال�شجرة   اللي  
 عم   تح�شنكم   وتفّييكم   وتاأويكم   من   جذورها   حّتى   اأطراف   اأغ�شانها،  
 حّتى   ولو   كان   على   ح�شاب   علو   اأع�شا�شكم .  الوقت   عم   يمرق   هو   ذاتو  
 على   االأخيار   وعلى   االأ�شرار،   اإذا   االأخيار   ما   عّبوا   الزمن   خير،   االأ�شرار  
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 بيعّبوه   �شرّ   وبي�شير   الزمن   فارغ .  كلّ   برهة   من   عمرك   �شّلة   انحّطت  
 قّدامك   تا   تعّبيها   من   ح�شادك   من   قطافك   واأغاللك،   بتبقى   قّدامك  
 هنيهة   وبتروح   وبت�شير   خلفك   وما   فيك   ترّدها   لالأبد .  اإذا   توّقفت  
 والتفتت   خلفك   وتاأّملت   �شاللك   الفا�شية،   وحدها   دموع   توبتك   برحمة  
 اهلل   من   نعمة   اهلل   بتمّليها،   ونعمة   اهلل   بتكفيك .  وكلّ   ثانية   هي   نقطة  
 من   االأبدّية   اإذا   عّبيتها   من   اهلل .  ما   تخّلي   العالم   يخطف   �شالل   عمرك  
 بتبقى   �شاللك   فا�شية،   وبتكّد�ش   خلفك   كوم   ق�ش   بيحرقها   الزمن   وما  
 بيبقى   منها   �شي .  ما   تدخل   بحوار   مع   ال�شيطان،   اإنهي   حديثك   معو   قبل  
 اأّول   كلمة،   خّلي   حوارك   دايما   مع   اهلل .  حدول   �شطحك   بعد   كلّ   �شتوي  
 وقبل   الدلف،   الأّنو   اإذا   تكا�شلت   بتجي   العيانات   الكبيرة   والطوف   والثلج  
 وبتت�شّرب   الميّ   للو�شالي،   وبينهار   ال�شقف   على   را�شك   ورا�ش   اأهل  
 بيتك.   وقد   ما   تكون   التجربة   مغرية   ما   بتبّرر   الخطّية .  عّبوا   عمركم   من  
 محّبة   اهلل   وقّد�شوا   الزمن   اللي   اإنتو   فيه،   غّلتكم   بتكون   حرزانة   ومونتكم  
 دايمة.   وحدو   �شّيد   الزمن   بيقدر   يعّبي   الزمن .  وحدو   رّب   الح�شاد  

 والغالل   بيقدر   يمّلي   �شللكم .  قّدمولوا   �شاّلتكم   بتكتر   غاّلتكم . 

  اعملوا   الخير   بدون   كلل10.    

م�شيرة   الكون   هي   ور�شة   بناء   ملكوت   اهلل .  بت�شبه   ور�شة   بناء   هيكل  
 عظيم   حجارو   من   �شخور   مقالع   هالعالم،   والب�شر   هّني   الفعلة   بقّوة  
 اهلل   وهّني   البّنائين   بح�شب   م�شيئته .  بي�شتخرجوا   الحجارة   من   �شخور  
 المقالع   بهالدني   وبيبنوها   حجر   ورا   حجر،   مدماك   ورا   مدماك،  
 بيعطيها   اهلل   الحياة   وبي�شيروا   هّني   حجارة   حّية   ببناء   الهيكل .  ق�شم  
 كبير   من   الب�شر   بيبنوا   هياكلهم   الخا�شة   من   حجارة   بي�شتخرجوها   من  
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 �شخور   وبيّدعوا   اإمتالكها،   بيبنوا   فيها   حجر   ورا   حجر،   مدماك   ورا  
 مدماك،   لكن   ما   بيقدروا   يعطوها   الحياة   بتبقى   مّيتة،   الأّنوا   اهلل   وحدو  
 بيعطي   الحياة .  هالنا�ش   الزايلين   بيتركوا   الحجار   وال�شخور   والمقالع  
 وبيغادروا   هالدني   وبتاآكل   هياكلهم   ال�شغيرة   المبنّية   من   حجار   مّيتة  
 وبتزول   مع   الزمن .  فانيين،   ال   بيبقوا   هّني   وال   بتبقى   هياكلهم .  وحدو  
 هيكل   الرّب   اأبدي   ودايم   الأّنو   حيّ .  ابنو   هيكل   الرّب   االأبدي   وكونوا  
 حجارة   حّية   فيه،   ال   تبنوا   هياكلكم   ال�شغيرة   الموقتة   من   حجارة   مّيتة  
 بيفنيها   الزمن .  اعملوا   بمثابرة   وفرح   وت�شامن   ومحّبة،   اعملوا   ب�شبر  
 وتوا�شع   وبطاعة   لرّب   الهيكل .  الأنكم   عم   ت�شتغلو   بقّوتو،   اإبنوا   بح�شب  
 م�شيئته .  اعملوا   الخير   بدون   كلل .  ما   ت�شعوا   ورا   الراحة،   الراحة   خطر  
 كبير   عليكم .  اإذا   �شفت   فاعل   م�ش   عم   يعمل   �شغلو،   ال   تنتقدو   وال   تدينو  
 وال   تلعنو،   م�شوك   معدورك   اأو   منجلك   وكّفي   �شغلك،   �شغلك   رح   يخّليه  
 ي�شتغل،   البناء   اإلك   واإلو،   والح�شاد   اإلك   واإلو،   وكّلهم   لرّب   الهيكل   واإله  
 الح�شاد .  انظر   لخّيك   االإن�شان   نظرتك   لذاتك .  كلّ   �شي   بت�شوفو   بخّيك  
 االإن�شان   فيه   مّنو   فيك،   الأّنو   كلّ   اإن�شان   هو   اإنت   مع   �شوّية   فروقات.  
 وبدل   ما   تحكي   على   خّيك   روح   اإحكي   معو   اأو   التزم   ال�شمت   المحّب.  
 ال   تدين   اأبدا   وال   تحكم   على   يللي   بت�شوفو   عينيك،   ما   تحكم   على   المي  
 اللي   بت�شوفها   باالإناء،   ما   فيك   تعرف   بعينيك   اإذا   كانت   حلوة   اأو   مالحة،  
 عذبة   اأو   مدقة،   وخوابي   الخمر   من   بّرا   كّلها   متل   بع�شها   ولو   الخمرة  
 بقلبها   بتختلف .  انظر   بعينيك   للخارج   وانظر   بقلبك   للداخل .  القلب   ما  
 بيدين .  ما   تّدعوا   المعرفة   المطلقة   وتبنوا   هياكل   على   حجم   معرفتكن  
 بتنهار   على   روؤو�شكم   وبتقتلكم .  المعرفة   بدها   محّبة   تا   ت�شير   فهم.  
 قد   ما   بتعرف   اإذا   ما   بتحّب   ما   رح   تفهم   حّتى   لو   بتعرف   كتير .  المحّبة  
 اأعظم   من   الذكاء .  منطق   المحّبة   اأ�شمى   من   منطق   الذكاء .  المعرفة  
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 الخالية   من   المحّبة   فارغة   من   الروح   مدّمرة   لالإن�شان .  االأر�ش   كوكب  
 مقّد�ش   وطاأته   اأقدام   اإله   الكون   ونّورته   اأنوار   الروح   وقلب   اهلل   عليه.  
 الب�شر   بمعرفتهم   الخالية   من   المحّبة   جعلوا   االأر�ش   مري�شة :  �شار  
 اأكلهم   �شّمهم   و�شرابهم   عط�شهم،   دواوؤهم   مر�شهم،   هواهم   عم  
 يخنقهم،   راحتهم   تعب،   و�شالمهم   قلق،   فرحهم   حزن   و�شعادتهم  
 عذاب،   حقيقتهم   وهم   ووهمهم   حقيقة،   و�شار   نورهم   ظالم .  �شار  
 عند   الب�شر   معرفة   اأكثر   وحكمة   اأقلّ .  �شارت   النظرّيات   بعقولهم   مثل  
 ال�شبابة   على   الجبال   وبالوديان   ما   بتخّليهم   يق�شعوا   �شي   متل   ما   هو:  
 نظرّياتهم   عم   تحجبلهم   نظرهم .  عماراتهم   عم   ترتفع،   اأخالقهم   عم  
 تنخف�ش .  مقتناياتهم   عم   تزيد،   قيمهم   عم   تنق�ش .  حكيهم   عم   يزيد،  
 �شالتهم   عم   تقلّ .  م�شالحهم   عميقة،   عالقتهم   �شطحّية .  واجهاتهم  
 مليانة،   داخلهم   فارغ .  طرقاتهم   عم   تو�شع،   روؤيتهم   عم   ت�شيق.  
 طرقاتهم   كثيرة   ب�ش   م�ش   عم   توّديهم   لعند   بع�شهم .  و�شائل   اإت�شاالتهم  
 عديدة   ب�ش   م�ش   عم   تو�شلهم   ببع�شهم .  اأ�شرّتهم   كبيرة   ومتينة   ومريحة،  
 واأ�شرهم   �شغيرة   ومفّككة   وتعبانة .  بيعرفو   ي�شرعو   ما   بيعرفوا   ينطروا.  
 بيرك�شوا   تا   يدّبروا   معي�شتهم،   بين�شوا   تيدبروا   عي�شتهم   وحياتهم.  
 بينطلقوا   ب�شرعة   للخارج   بيهملوا   الداخل .  �شجناء   عم   يتباهوا   برفاهّية  
 �شجونهم،   تايهين   بيتباهو   بالم�شافات   اللي   اجتازوها،   اأموات   عم  
 بيفاخروا   بفخامة   قبورهم،   عم   يموتوا   من   الجوع   وقاعدين   على   معاجن  
 الخبز،   فقراء   وقاعدين   على   كنوز   طمروها   باأنف�شهم،   لي�ش   عم   تْنزلوا  
 تحت   الطاولة   تا   تاكلوا   الفتات   المت�شاقط   والمايدة   ممدودة   كّلها   اإلكم.  
 الب�شر   عم   يزرعوا   االأر�ش   �شوك،   هلق   ناعم   عم   يدغدلهم   اإجريهم،  
 لكن   ب�ش   ينما   ويع�شى   رح   يمزق   اأقدام   االأجيال   اللي   جايي .  بتحّطبوا  
 وبتكّد�شوا   وبت�شعّلوا   وبتوقدوا   وبترموا   اأنف�شكم   بالنار   اللي   بت�شرموها،  
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 وب�شتغربوا   كيف   عم   تحترقوا ! ؟   الب�شرّية   �شايعة،   االإن�شان   مري�ش،  
 والعالم   عم   يحترق .  اهلل   محّبة   هو   الهدف   والدليل   للب�شرّية   ال�شايعة،  
 الم�شيح   هو   الدواء   لالإن�شان   المري�ش،   ماء   المعمودّية   بالروح   هو   يللي  
 بيطفي   حريق   العالم .  اأبنوا   كلّ   معرفة   على   الم�شيح،   كلّ   معرفة   مبنّية  
 خارج   اأ�شا�ش   الم�شيح   بتهلككم .  المعرفة   بدون   روح   جهل .  البنا   المبني  
 على   االإن�شان   كلّ   ما   يعال   كلّ   ما   ي�شحق   االإن�شان   تحتو .  بي�شلّ   االإن�شان  
 عاي�ش   بالكاآبة   والقلق   ما   بيكتفي   وال   بيرتوي   حّتى   يتوّحد   مع   ذاتو  
 بقلب   اهلل .  او�شلوا   لعند   بع�شكم،   انظروا   لبع�شكم،   ا�شغوا   لبع�شكم،  
 �شّلموا   على   بع�شكم،   عّزوا   بع�شكم   بكالم   المحّبة   والت�شجيع،   اطلعوا  
 من   ذاتكم   لعند   بع�شكم،   اح�شنوا   بع�شكم   بمحّبة   الم�شيح .  ا�شتغلوا  
 بحقل   الرّب   بدون   كلل   وال   ملل،   خّلوا   اأ�شوات   معاديركم   تتّلي   الوديان  
 وتعال   على   �شوت   �شجيج   العالم،   وخّلوا   اأ�شوات   مناجلكم   تذّكر   النا�ش  
 بمو�شم   الح�شاد .  خّلوا   �شلواتكم   للرّب   ت�شّقق   ال�شخور   الطر�شا،  
 وتفّجر   الينابيع   الخر�شا،   ال�شخور   بت�شمع   ال�شال   والينابيع   بتحكي،  

 وكّلهم   بي�شّلوا   وبيمّجدوا   اهلل . 

 ا�سلكوا   درب   القدا�سة   بفرح   القيامة11.    
ما�شيين   على   دروب   حياتكم   حاملين   اأثقال   واأعباء   وهموم   كثيرة،  
 حاملين   جرار   وجرار   �شي   بعازة   و�شي   بال   عازة،   وموزعين   كنوزكم   بكل  
 جراركم،   خالطين   كنوزكم   بق�شوركم،   ما   عدتو   تعرفوا   كْنزكم   وين   وال  
 باأيّ   جّرة،   وجرار   بتوقع   وبتنك�شر   وكنوز   بتنهدر،   ال   بت�شوفوا   وال   بتدروا  
 على   عجقة   جراركم،   ونا�ش   بيهدروا   كنوزهم   على   دروب   حياتهم  
 وبيو�شلوا   محّملين   فّخار .  كلّ   جّرة   حاملينها   وما   فيها   من   كْنزكم   بتكون  
 ملياني   لهو   وحمل   زايد   بعيق   م�شيرتكم   وبيتعّبكم .  تخّلوا   عن   جرار  
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 ال�شخرة   اللي   بي�شخركم   اإلها   العالم،   ولو   كنتو   حملتوها   م�شوار   طويل  
 وتعبتوا   عليها   وتعذبتوا   فيها   ويمكن   تعّودتوا   عليها .  اعرفوا   وين   كْنزكم  
 وحّطوا   فيه   كلّ   قلبكم .  حّط   كْنزك   كّلو   بجّرة   واحدة   واحملها   منيح.  
 بتحفظ   كْنزك   وبتو�شل   مليان .  جّرة   واحدة   حمول :  جّرة   الم�شيح   وهو  
 بيكِنزلك   ياها   محّبة   وبيحملها   معك .  قد   ما   تنتلي   بت�شلّ   ت�شاع  . وقد   ما  
 تتقل   بت�شلّ   خفيفة .  وكلّ   الجرار   الباقية   كّلها   فّخار   ولو   كانت   فا�شية  
 بتبقى   تقيلة   وبتحنيلك   �شهرك .  اختار   اإنت   دربك   بهالدني،   ما   تخّلي  
 دروب   الدني   هي   تختارك،   وما   تحّمل   جرار   هالعالم   اللي   بيحّملك   ياها  
 تا   يلهيك   ويتعّبك .  كلّ   ما   تكتر   جرارك   كلّ   ما   تبعد   عن   جارك .  كلّ   جّرة  
 بدها   م�شافة،   وكلّ   ما   يكتروا   جرارك   بتزيد   حولك   الم�شافات   وبت�شير  
 تبعد   عن   خّيك   تا   ما   ي�شطدموا   الجرار   ببع�شن   ويتك�ّشروا .  بت�شير  
 الجّرة   اأهمّ   من   خّيك .  تا   تحافظ   على   جرارك   بتخ�شر   خّيك   وجارك.  
 اعرف   اإّنو   كْنزك   ثمين   كتير   لكّنك   حاملو   بفّخارة .  وكلّ   خيّ   اإلك   كْنزو  
 ثمين   وحاملو   كمان   بفّخارة .  بت�شنع   جّرتك   باإيدك   وبتتكعوك   بقلبها،  
 بتقعد   بقلب   الجّرة   وبتقول   الدني   فّخار،   اللي   بيقعد   بقلب   الجّرة   بي�شوف  
 الدني   كّلها   فّخار .  اطلع   من   جّرتك   و�شوف   الدني   متل   ما   هي   م�ش   متل  
 ما   اإنت   ابتدعتها   بقلب   جّرتك .  كلّ   واحد   يمّلي   جّرتو   من   كْنز   الم�شيح  
 الأّنو   هو   وحدو   الكْنز   الحقيقي .  تا   تفهم   خّيك   االإن�شان،   ما   تروح   �شوبو  
 بنظام   فكري   �شغل   عقلك،   روح   �شوبو   بمحّبة   من   روح   الخالق   حّطها  
 بقلبك .   كونوا   حّبات   قمح   ملياني   على   بيدر   الرّب،   لّما   المدراية   بتعمل  
 فيكم   وبترميكم   بالجو   تا   تنّقيكم   بتكونوا   تقال   وبتهبطوا   على   البيدر   تا  
 تتجّمعوا   باأهراءات   الحياة،   ما   تكونوا   حّبات   فارغة   خفيفة   متل   ق�ّش  
 التبن   بياخدها   الهوا   وبيدّريها   خارج   البيدر   وبي�شّتتها .  وتاأّكدوا   اإّنو   ما  
 في   �شي   بيمّليكم   وبيعطيكم   وزن   اإالّ   الم�شيح .  انتلوا   من   الم�شيح   بتبقوا  
 على   البيدر   وبتتجّمعوا .  وطالما   اإنتو   على   البيدر   رح   ت�شلّ   المدراية  
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 تدّريكم   والتبن   والق�ّش   يطير   لبعيد .  على   البيدر   كلّ   حّبة   قمح   بتبقى  
 لوحدها   حّتى   ولو   انجمعت   مع   بقية   الحّبات   اإخوتها   بالمكيال   وال�شوال .  
حجر   الطاحون   والمي   والنار   بيعملوا   من   حّبات   القمح   كّلها   طحنة  
 واحدة   ورغيف   واحد .  من   الحقل   للرغيف   الم�شوار   طويل :  �شّلوا   للمنجل  
 يللي   بيح�شدكم،   وللمورج   يللي   بيدر�شكم،   والبيدر   يللي   بيجمعكم،  
 والمدراية   يللي   بتنّقيكم،   وحجر   الطاحون   يللي   بيطحنكم،   والمي   اللي  
 بتعجنكم،   والنار   يللي   بتخبزكم .  درب   القدا�شة   من   الحقل   للرغيف،  
 من   التراب   للنور،   من   المزود   لل�شليب   والقيامة :  ا�شلكوه   بفرح   القيامة . 
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  القدا�سة   م�س   حظ   القدا�سة   خيار12.    

بيفّت�شوا   الب�شر   على   اآيات   تا   ياآمنوا   وي�شوفوا،   وعلى   ر�شائل   تا   ي�شمعوا  
االآية    ويعرفوا   وعلى   طريق   تا   يم�شوا،   ويو�شلوا   للخال�ش   وال�شعادة .  
 هي   القربان،   العالمة   هي   ال�شليب،   الر�شالة   هي   االإنجيل،   والخال�ش  

 بالكني�شة.
 1-    اأهمّ   واأعظم   واأقد�ش   عالمة   هي   عالمة   ال�شليب،   ال�شليب   هي  
 عالمة   محّبة   اهلل   الإلكم،   خّلوه   كمان   يكون   عالمة   محّبتكم   الأهلل  . عالمة  
 ال�شليب   عالمة   محّبة   م�ش   عالمة   تحّدي .  ونور   هالعالمة   رح   ي�شعّ   بكلّ  

 العالم. 
2-   خال�ش   الب�شرّية   بالكني�شة،   الكني�شة   هي   يللي   حاملي   م�شروع  
 الخال�ش   يللي   بدوؤه   الم�شيح   من   األفين   �شنة   وما   بينتهي   قبل   نهاية  
 العالم،   كلّ   اأمواج   ال�شرّ   رح   تتحّطم   على   �شخرة   الكني�شة .  اإلتزموا  

 اإلتزام   كامل   بالكني�شة   وبكلّ   تعاليمها   وال   تنّقوهم   تنقاية . 
3-   اأهمّ   واأعظم   ر�شالة   هي   ر�شالة   االإنجيل   يللي   بتحمل   تعليم  
 الم�شيح،   وال   حرف   من   كالمو   بيزول   قبل   زوال   العالم .  يللي   ما   بيعرف  
 االإنجيل   بيبقى   جاهل   وعاي�ش   بالظالم   ولو   عندو   كلّ   معرفة   الدني .  ويللي  
  ما   بيعي�ش   االإنجيل   بيكون   م�ش   عاي�ش،   وال   تحّرفوا   تا   تبّرروا حالكم.  

 (حقيقة   االإنجيل   بتبقى   دايما   هي   هي).
4  -   اأهم   واأعظم   اآية   هي   القربان   المقّد�ش،   ج�شد   الم�شيح،   حمل  
 الف�شح   الحامل   خطايا   العالم،   االإله   الحي   القائم   من   االأموات .  عبث  
 تفت�شوا   عن   عالمات   اأهمّ   من   عالمة   ال�شليب،   ما   تطلبوا   ر�شايل  
 بتعتقدوا   اإّنها   اأهمّ   من   ر�شالة   االإنجيل،   ما   تفت�شوا   على   خال�شكم  
 خارج   كني�شة   الم�شيح،   ما   تلتهوا   ترك�شوا   ورا   اآيات   تبهر   عيونكم   اأعظم  
 من   اآية   القربان   المقّد�ش .  ابتعدوا   عن   ال�شحر   الخّداع   الأّنو   بيوّديكم  
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العالمة   يللي   ما   بتدلكم   على   عالمة   ال�شليب   تجّنبوها.    اإلى   الفراغ .  
 الر�شالة   يللي   ما   بتنبع   من   ر�شالة   االإنجيل   اهملوها .  العجيبة   يللي  
 ما   بتوّديكم   للقربان   ارذلوها  . وبالكني�شة   كّلها   بتميزوها .  بال�شليب  
 والكني�شة   واالإنجيل   والقربان   بتتقّد�شوا .  اهلل   خلقكم   تا   تتقّد�شوا   م�ش  
 تا   تموتوا .  القدا�شة   م�ش   حّظ   القدا�شة   خيار،   ما   تنطروها   تهبط   وتجي  
 لعندكم   من   الخارج،   الزم   تعي�شوها   وتحّققوها   من   الداخل .  ملكوت  
 اهلل   بقلبكم .  القدا�شة   نعمة   واإرادة :  النعمة   من   عند   اهلل   واالإرادة   من  

 عندكم .  اإنت   قّدي�ش   بالقّوة،   اجتهد   تا   تكون   قّدي�ش   بالفعل . 

المحّبة   م�ش   تعّلق،   الأّنو   المحّبة   حرّية   والتعّلق   عبودّية .  اأهلل   حرّية.  
 المحّبة   م�ش   عاطفة   ب�شرّية،   المحّبة   قّوة   خلق   اإلهّية   وقّوة   قيامة  
 �شماوّية .  المحّبة   م�ش   غريزة   نابعة   من   الحوا�ش   المادّية،   هيّ   قّوة   حياة  
 نابعة   من   الروح .  المحّبة   م�ش   عادة   ميتة   بتربطنا   وبتعّلقنا   هيّ   قّوة  
 تجّدد   دايم   بتحيينا   وبتحّررنا .  المحّبة   م�ش   �شعور   موّجه   باتجاه   معّين،  
 المحّبة   نور   بي�شع   بكلّ   االإتجاهات .  اأهلل   م�ش   �شعور،   اأهلل   م�ش   عاطفة،  
 اأهلل   م�ش   عادة،   اأهلل   م�ش   تعّلق،   اأهلل   م�ش   فكرة .  اأهلل   حقيقة،   اأهلل   حياة،  
 اأهلل   خالق   ومعطي   الحياة .  المحّبة   ما   بتطلب   ثمن،   اأو   مقابل   لعطائها  
 ذاتها .  المحّبة   دايما   بتروح   لالآخر .  المحّبة   اللي   بتنبع   من   االإن�شان  
 هدفها   ترجع   لعند   االإن�شان   ذاتو   اللي   بتنبع   مّنو .  االإن�شان   ب�ش   يحّب   من  
 ذاتو   بيحّب   لذاتو   مهما   كان   نوع   محّبتو   وقّوتها .  المحّبة   اللي   بتنبع   من  
 اأهلل   وبي�شتمّدها   االإن�شان   مّنو   هدفها   االإن�شان   االآخر .  اإذا   محّبتك   من  
 اأهلل   يعني   لخّيك   االإن�شان،   واإذا   محّبتك   مّنك   يعني   اإلك .  االإن�شان   اللي  
 محّبتو   مّنو،   بيحّب   ذاتو   باالآخرين،   وبيفّكر   اإّنو   بيحّبهم .  ما   تخلطوا   اأبدا  

  المحّبة   نور   بي�سع13.    
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  اعترف   بخطاياك   بتقتل   ال�سرّ   اللي   فيك14.    
لّما   ارتفع   ي�شوع   �شقط   ال�شيطان .  المعم�شق   فيه   من   الب�شر   رايح   معو،  
 واللي   واقف   بدربو   معّر�ش   يوقع .  ال   تتعم�شق   فيه   وال   توقف   بدربو .  كلّ  
 هّمو   يزّور   �شورة   اهلل   بذهنك   وبقلبك   ويزّور   �شورتك   بنظرك .  بّدو   ياك  
 تعرف   اهلل   غلط   وت�شوف   حالك   غلط .  بيزّور   وبي�شّوه   وبيخدع :  بيجّرب  
 يكّبرك   وقت   اللي   الزم   ت�شغر،   وي�شغرك   وقت   اللي   الزم   تكبر .  بيجّرب  
 يوّقفك   وقت   اللي   الزم   تم�شي،   ويم�ّشيك   وقت   اللي   الزم   توقف .  تحكي  
 وقت   اللي   الزم   ت�شكت،   وت�شكت   وقت   اللي   الزم   تحكي .  بيحاول   يقنعك  
 ت�شرع   وقت   اللي   الزم   تبطئ   وتم�شي   ببطء   وقت   اللي   الزم   ت�شرع...  
 بكلّ   الحاالت   بّدو   يخدعك .  ال�شيطان   هو   المخادع   االأكبر،   المزّور  
 االأعظم،   غ�ّشا�ش   خبيث،   بالكّذاب   واأبو   الكذب   نعتو   الرّب   المعّلم .  وال  
 مّرة   ال�شيطان   بيجي   ب�شورتو   الحقيقّية،   اأبدا   ما   بيجي   ب�شورة   ب�شعة،  
 هو   بيعرف   االإن�شان   �شو   بيحّب   ول�شو   بينجذب،   وبيجي   بيّلي   بيحّبو  
 كلّ   اإن�شان   وبينجذب   اإلو :  بيحكيك   اإ�شيا   بتحّب   ت�شمعا،   وبيفرجيك  
 اإ�شيا   بتحّب   ت�شوفها،   بيعطيك   اإ�شيا   بتحّب   تلم�شها،   وبيطعميك   اإ�شيا  
لّما   يزّوروا   المخادعين   الذهب   بيزّوروا   ب�شي   بي�شبهو    بتحّب   تدوقها .  
 اأ�شفر   وبيلمع،   وكذلك   تا   يزّور   ال�شيطان   �شورة   اهلل   المحّبة   بحياتك  
 بّدو   ي�شتعمل   االإ�شيا   اللي   بي�شّموها   الب�شر   محّبة   وبيخلطها   مع   اهلل  
 المحّبة .  اأحا�شي�ش   الغريزة   وم�شاعر   العاطفة   وروابط   التعّلق   والعادات  
 الم�شتعبدة   بي�شتعملها   ال�شيطان   تا   يخلط   على   االإن�شان   حقيقة   اهلل  
كلّ   همّ   ال�شيطان   يعرقل   اللي   ما�شيين   طلوع   �شوب    المحّبة   الُمْحِيَية .  

 بين   المحّبة   والرغبة،   وبين   المحّبة   والعاطفة،   وبين   المحّبة   والعادة،  
 وبين   المحّبة   والتعّلق . 
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 الرّب .  وعلى   طريقك   �شوب   الرّب   ال�شيطان   بّدو : 
1-   اأو   يزيحك   عن   الطريق :  بيخلقلك   هدف   تنجذب   اإلو   وتتوّجه  

 �شوبو   تا   ت�شرد   وت�شيع .
2-   اأو   يوّقعك   تا   توقف :  بين�شبلك   فخّ   تا   توقع   فيه.

3-   اأو   يرّجعك   لورا :  بيتّعبك   وبياأّ�شك   تا   تتراجع   وترجع  . المهمّ   عندو  
 اإّنك   ما   ت�شل .                                                                                                       
كلّ   �شي   بيجمع   وبيوّحد   عالخير   بيكون   من   عند   اهلل،   وكلّ   �شي  
 بيق�ّشم   وبيفّرق   بيكون   من   عند   ال�شيطان .  ال�شيطان   بيت�شّلط   عاالإن�شان  
ن    بوا�شطة   اأمور   هالدني،   كلّ   ما   االإن�شان   بيتخّل�ش   منها   كلّ   ما   يتح�شّ
 �شدّ   ال�شّرير،   وكلّ   ما   يتعّلق   فيها   بيكون   تحت   �شلطان   ال�شرّ .  ال�شيطان  
 �شّيد   هالعالم .  كلّ   ما   تغرق   بالعالم   كلّ   ما   تكون   تحت   �شلطانو،   وكلّ  
 ما   تتحّرر   من   العالم   كلّ   ما   تتحّرر   مّنو .  ما   تن�شوا   اإنكم   اإنتو   م�ش   من  
 هالعالم،   ما   تغرقوا   فيه،   اعبروا   فيه،   اإرتفعوا   عنه،   وارفعوه   للرّب   بقّوة  
ال�شيطان   بي�شّحك   االإن�شان   باالأّول،    الم�شيح   المرتفع   عا   ال�شليب .  
 تا   يبّكيه   باالآخر .  ودايما   بياخد   االإن�شان   على   جهّنم   هو   واالإن�شان   عم  
 ي�شحك،   ولكن   هونيك   البكاء   و�شريف   االأ�شنان .  االإن�شان   اللي   عم  
 ي�شحك   هّلق   مع   ال�شيطان،   حتما   رح   يبكي   باالآخر .  اهلل   يمكن   يبّكيك  
 باالأّول،   لكن   مع   اهلل   دايما   بت�شحك   باالآخر .  دايما   اهلل   بيبّكيك   تا  
 ياأّدبك،   بيجي   ال�شيطان   تا   ي�شّحكك   ويبّعدك   عّنو،   ولّما   اهلل   بي�شّحكك،  
 بيجي   ال�شيطان   تا   يبّكيك،   ما   تخّليه   يخدعك .  ال�شيطان   بيكره   �شورة  
 اهلل   وبيكره   االإن�شان   اللي   عم   ياخد   �شورة   اهلل   وبّدو   ي�شّوه   هال�شورة  
 اللي   فيه .  الطريقة   الوحيدة   تا   ي�شّوه   اإبلي�ش   �شورة   اهلل   باالإن�شان   هي  
 اإّنو   يوّقف   عمل   روح   اهلل   اللي   فيه .  �شاعتها   ال�شورة   الوحيدة   اللي   بتبقى  
 بهاالإن�شان   هي   �شورة   الحيوان .  رغبة   ال�شيطان   اإّنو   يعطي   لالإن�شان  
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ال�شالح   االأ�شا�شي   االأّول   �شدّ   ال�شيطان   هو   ال�شدق.    �شورة   الحيوان .  
 كلّ   كلمة   �شدق   بتقولها   هي   �شهم   بترميه   بقلب   ال�شّرير .  وكلّ   اإعتراف  
وال�شالح   االأ�شا�شي   الثاني    �شادق   بالخطّية   هو   رمح   بتخرق   فيه   قلبو .  
 هو   التوا�شع .  ال�شدق   والتوا�شع   يعني   االإعتراف .  اعترف   بخطاياك  
كلّ   همّ   ال�شيطان   اإّنو   يلهيك   عن   اهلل .  انتبه!    بتقتل   ال�شرّ   اللي   فيك .  
 بيحاول   يلهيك   عن   اهلل   حّتى   باأمور   اهلل :  بيلهيك   عن   معنى   الكلمة   اللي  
 عم   ت�شّليها   بالكلمة   ذاتها،   بيلهيك   عن   ت�شبيح   الرّب   بلحن   الن�شيد   اللي  
 بت�شبحو   فيه .  بيلهيك   عن   اهلل   بال�شال   يللي   عم   بت�شّليلو   اياها .  تذّكر  
 منيح   اإّنو   ما   فيك   توقف   بوجه   ال�شيطان   اإذا   ما   فيك   تركع   قّدام   اهلل.  
 ال�شيطان   ما   بيجي   من   ال�شبابيك   والطوق   اللي   �شهران   عليها   وم�شّكرها  

 منيح .  ال�شيطان   بيجي   من   الباب   اللي   فاتحو   تا   ت�شتقبل   مّنو . 

  الحركة   والحياة15.    

في   فرق   كبير   بين   الحركة   والحياة .  فيه   االإن�شان   يكون   بحركة   بدون  
 ما   يكون   فيه   حياة .  وفيه   كمان   يكون   فيه   حياة   ب�ش   ما   فيه   حركة.  
 االإن�شان   حركة   وحياة .  الكون   بمجّراتو   ونجومو   ومخلوقاتو   الكثيرة   كّلو  
 حركة   ب�ش   م�ش   كّلها   فيها   حياة .  الحياة   ب�ش   باهلل   الخالق .  اهلل   هّوي  
 الحياة .  كلّ   حركة   بالكون   محكومة   بالموت   لكن   الحياة   اأبدّية .  كلّ   حركة  
 اإلها   نهاية   مهما   كانت   عظيمة،   لكن   الحياة   ما   اإلها   نهاية .  الحياة   اأبدّية  
 الأّنو   الحياة   اأهلل،   واأهلل   اأبدي .  والحركة   بتزول   لكن   الحياة   ما   بتزول.  
 االإن�شان   فيه   حركة   وحياة،   الحركة   محدودة   بالمكان   والزمان،   لكن  
 الحياة   ما   بيحدها   ال   زمان   وال   مكان .  حركة   االإن�شان   محكومة   بالموت  
 واإلها   نهاية   مهما   طالت،   لكن   الحياة   اللي   فيه   اأبدّية .  الم�شيح   اإجا   تا  
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  كلّ   عيلة   هي   عيلة   مقّد�سة16.    

العائلة   الب�شرّية   على   االأر�ش   هيّ   �شورة   العائلة   االإلهّية   في   ال�شماء.  
 العائلة   هيّ   التي   تنقل   م�شروع   اهلل   من   جيل   اإلى   جيل  . هيّ   التي   تنقل  
 محّبة   اهلل   وكلمته   عبر   االأجيال .  اإنهيار   العائلة   يعني   اإنهيار   م�شروع  
 الرّب   في   الب�شرّية .  يعني   انقطاع   ر�شالة   الخال�ش   والقدا�شة   عن  
 الب�شر . كلّ   عائلة   هي   عائلة   مقّد�شة   الأّنها   �شورة   اهلل   الثالوث .  ت�شويه  
 العائلة   يعني   ت�شويه   �شورة   اهلل .  العائلة   التي   تحمل   م�شعل   النور   وتنقله  
 من   جيل   اإلى   جيل   كي   يبقى   العالم   منّور   بنور   الرّب. العائلة   هيّ   الحبل  
 الذي   يربط   الب�شرّية   ببع�شها   البع�ش   عبر   الزمن،   ويربط   االأجيال  
 عبر   التاريخ،   كي   تنمو   الب�شرّية   وتكبر .  واإذا   انقطع   هذا   الحبل   الذي  
 يربط   الب�شرّية   ببع�شها،   وتنف�شل   عن   تاريخها،   ت�شير   اأجياال   �شائعة  
 ما   لها   تاريخ   وال   هوّية .  العائلة   هي   التي   تعطي   الب�شر   هوّيتهم   الب�شرّية.  
 وتطبع   فيهم   �شورة   اهلل .  العائلة   هيّ   التي   تحفظ   ذاكرة   الب�شرّية.  
 الب�شر   بال   عائلة،   ب�شرّية   بال   ذاكرة .  االإن�شان   الذي   بال   ذاكرة   ي�شلّ  

 يعطينا   الحياة،   وتا   يقّد�ش   الحركة   اللي   فينا .  الم�شيح   بيعطينا   الحياة  
 االأبدّية   الأّنو   اإبن   اهلل   والحياة   من   اهلل .  بدون   الم�شيح   حركتنا   محكومة  
 بالموت   الحتمي .  ومع   الم�شيح   اإلنا   الحياة   االأبدّية .  وما   في   بين   االإثنين:  
 اأو   موت   اأو   حياة .  قّد�شوا   الحركة   اللي   فيكن   بالحياة   من   ي�شوع   الم�شيح.  
 ما   ت�شعوا   للخلود   بهالعالم   بزمن   هالكون   بتمديد   حركتكن   بالزمان  
 لالأبد،   الأن   حّتى   الزمن   محكوم   بالموت   واإلو   نهاية .  الخلود   ب�ش   بالحياة  
 االأبدّية   بي�شوع   الم�شيح،   وما   في   حركة   خالدة   اأبدّية   بالزمان   الأن   الزمان  

 كّلو   م�ش   اأبدي . 
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 يبرم   في   مكانه،   وب�شرّية   بال   ذاكرة   تتوّقف   في   التاريخ   وتموت .  العائلة  
 هيّ   االأ�شا�ش   بم�شروع   الرّب .  وكلّ   قوى   ال�شرّ   موّجهة   كلّ   �شّرها   لتدمير  
 العائلة،   الأّنها   تعرف   اأّنه   بتدمير   العائلة   تتزعزع   اأ�شا�شات   م�شروع   اهلل.  
 حرب   ال�شرير   على   الرّب،   هيّ   حربه   على   العائلة،   وحرب   ال�شّرير   على  
 العائلة   هيّ   لّب   حربه   على   الرّب .  الأنّ   العائلة   �شورة   اهلل .  من   بدء   تكوين  
 هذا   الكون،   وال�شّرير   يرّكز   على   تدمير   العائلة،   اأ�شا�ش   م�شروع   اهلل .  
العائلة   هي   المكان   الذي   يّت�شل   فيها   االإن�شان   مع   اهلل،   ومع   اإخوته  
 الب�شر .  بدون   العائلة،   ينقطع   هذا   االإت�شال   وال   �شيء   اأبدا   يعّو�شه،  
 واإذا   حاول   االإن�شان   اإعادة   ربط   االإت�شال   المقطوع،   بو�شائله   الب�شرّية،  
 ي�شبح   ه�ش   وركيك   ومعوّج،   وت�شير   الب�شرّية   مري�شة   وم�شّوهة   ذاهبة  
 �شوب   الموت   البطيء .  �شونوا   عائالتكم   واحفظوها   من   كيد   ال�شّرير  
 بح�شور   اهلل   فيها .  �شونوها   واحفظوها   بال�شالة   والحوار،   بالتفاهم  
 والغفران،   بال�شدق   واالأمانة،   واالأهمّ   باالإ�شغاء .  اإ�شغوا   لبع�شكم  
 البع�ش   باآذانكم   وعيونكم   وقلوبكم   واأفواهكم   وراحات   اأكّف   اإيديكم،  
 واأبعدوا   هدير   �شجيج   العالم   عن   بيوتكم   الأّنه   مثل   العا�شفة   الهوجاء  
 والموج   العاتي،   عندما   يدخل   اإلى   البيت   يجرف   كلّ   �شيء   ويفّرق   الكّل.  

 حافظوا   على   دفء   العائلة،   الأنّ   دفء   العالم   كّله   ال   يقدر   اأن   يعّو�شه . 

  حكم   واأمثال17.    

ع�شا   الراعي   تا   يقود   فيها   القطيع   ويحامي   عّنو   فيها   �شد   الدياب  
 ووحو�ش   الغاب،   ع�شا   الراعي   ال�شالح   بتبقى   باإيدو   ع�شا   ولوكانت  
 �شولجان .  بعكور   ال�شنديان   باإيد   الراعي   ال�شالح   بي�شير   مثل  
ع   بيبقى   باإيدو   مثل   بعكور   �شنديان.    ال�شولجان،   وال�شولجان   المر�شّ
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 الك�شتبان   المليان   والد�شت   المليان   مثل   بع�شهم .  اإن   كنت   د�شت   اأو  
 ك�شتبان   المهم   تكون   مليان .  اإ�شعى   دايما   للملء   مهما   كان   حجمك .  
 ما   تتلهو   باالإ�شياء   الخارجية   االإ�شيا   اللي   حواليكم   وقّدامكم   ووراكم  
اأقل   قيمة   بكتير   من   االإ�شيا   الموجودة   بداخلكم .  دايما   الحقيقة   بترتفع  
 لّما   العالم   بينهار .  العالم   وال   مّرة   بيعطيك   دايما   بي�شّلفك .  اهلل   وحدو  
 بيعطي .  ما   فيك   ترفع   النا�ش   اأعلى   مّنك .  فيك   تطلع   وت�شّدهم   �شوبك،  
 وكلّ   ما   تطلع   �شدّ   اإخوتك   �شوبك .  الم�شيح   رفعك   لّما   ارتفع،   بترفع  
 اإخوتك   لّما   بترتفع   اإنت   بقّوة   الم�شيح .  لّما   بتنجذب   �شوب   الم�شيح  
ما   تعر�شوا   اأرواحكم   للبيع   باأ�شواق    بتجذب   النا�ش   اللي   حواليك .  
 هالعالم .  اأرواحكم   ثمينة   كثير،   مهما   كان   الثمن   اللي   بيدفعلكم  
 ياه   العالم   بيبقى   رخي�ش   كثير   وبخ�ش   قّدام   قيمتها   الحقيقّية .  ما  
 تبيعوها،   العالم   ما   بيقدر   يدفعلكم   ثمنها   الأن   ثمنها   دم   الم�شيح   اللي  
 اندفع   بالكامل   على   ال�شليب .  ملكوت   اهلل   م�شيرة   م�ش   هدف،   بتحّققه  
 فيك   بقّوة   الروح،   خطوة   خطوة،   يوم   ورا   يوم،   بالتفا�شيل   ال�شغيرة  
 اللي   بتمّلي   ثواني   عمرك   ثانية   ورا   ثانية .  التاأّمل   اإّنك   تتطّلع   باالإ�شياء  
 مثل   ما   هي،   م�ش   مثل   ما   هي   مر�شومة   بذهنك   اأو   مثل   ما   اإنت   بّدك  
 ياها   تكون .  بتحّب   فكرتك   عن   ال�شخ�ش   م�ش   ال�شخ�ش   بذاتو،   وبتكره  
 فكرتك   عن   ال�شخ�ش   م�ش   ال�شخ�ش   هو   نف�شو .  انتبه،   ال   تدين   وال   تحّط  
 برا�شك   اأفكار   م�شبقة   واأحكام   عن   اأيّ   �شخ�ش .  االأحكام   الم�شبقة   هي  
 قزازات   ملّونة   بتحّطها   على   عيونك   وبت�شير   ت�شوف   كلّ   اإن�شان   بلون  
 قزازاتك   م�ش   بلونه   الحقيقي .  حّط   برا�شك   حكمة   الطبيعة   وبقلبك  
ب�ش   تغّلط   قول   غّلطت .  قرّ    جمالها   وبروحك   قّوة   تجّددها   الدايم .  
 بغلطتك،   اإعترف   فيها،   و�شّلح   قد   ما   بتقدر .  الغلط   اللي   بتعترف   فيه  
 وبت�شّلحو   بيكّبرك   ما   بي�شّغرك .  �شّلح   اللي   بتقدر   ت�شّلحو   والباقي   ب�ش  
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 تعترف   فيه   الأهلل   هو   بي�شّلح   اللي   اإنت   ما   فيك   عليه   وبيعّو�ش   اللي   اإنت  
 ما   فيك   تعّو�شو ...  وما   تبّرر   غلطك   بنّياتك   ال�شليمة :  نّياتك   ال�شليمة  
 ما   بتكفي   تا   تو�شل   عا   ال�شما،   الزم   تكون   اأعمالك   �شليمة   مثل   نّياتك  .
المهمّ   ثمار   اأعمالك   ونتايج   اأقوالك   م�ش   �شالمة   نّياتك .  النّية   ال�شليمة  
 هي   حّجة   الجاهل.   والجهل   مثل   النوم :  ما   بتعرف   اإّنك   كنت   فيه   اإالّ  
 لّما   بتطلع   مّنو .  وّعي   النايمين،   ب�ش   لّما   بيوعوا   رح   يعرفوا   اإّنهم   كانوا  
 نايمين .  ما   تحكي   مع   نايم،   م�ش   رح   ي�شمعك،   وّعيه   واإحكي   معو .   كل  
 ما   تكبر   القدا�شة   باالإن�شان   كلّ   ما   يبّطل   ي�شوفها،   ولّما   يالحظ   االإن�شان  
 القدا�شة   اللي   فيه   بتكون   بطلت .  بروم   الكلمة   برا�شك   مثل   ما   بيبرم  
 الرامي   الحجر   بالمقالع   وما   بيفلتو   اإالّ   ما   بيتاأّكد   من   هدفه .  الكلمة  
 من   تّمك   مثل   الحجر   من   المقالع   اإذا   انطلقت   ما   بيعود   فيك   ترّدها.  
 اإذا   كلمتك   ما   رح   ت�شيب   هدفها   ال   ترميها   الأّنها   بتئذي .  الكلمة   اللي   ما  
 بت�شيب   اأكيد   بتئذي .  وتجّنب   تحكي   الكلمات   اللي   اإلها   عّدة   تف�شيرات،  
 اإحكي   الكلمة   اللي   اإلها   تف�شير   واحد   ب�ّش .  وكون   مثل   �شالح   اأف�شل  
 من   اإّنك   تعطي   ن�شايح   �شالحة .  كلّ   مّرة   بت�شوف   غلط   بدل   ما   تلوم  
 بالحكي   �شّلح   ب�شمت .  الحجر   بالبرّية   تحت   ال�شم�ش،   اأو   بالنهر   مغمور  
 بالمّي،   اأو   مغّط�ش   بالعطور،   اأو   منقوع   بالبخور   اأو   مطلي   باالألوان   رح  
 يبقى   حجر.   ال�شخر   ما   بيطلع   مّنو   اإالّ   دب�ش   وحجار   وبح�ش   ورمل .  وقد  
 ما   ينعم   باأح�شن   حاالتو   بيعطي   غبرة.   اإّنك   تكون   قّدي�ش   �شي،   وتبّين  
 اإّنك   قّدي�ش   �شي   تاني   مختلف   تماما .  بيجوز   الواحد   بدون   التاني .  مّيز  
 دايما   بين   رغباتك   وحاجاتك،   االإن�شان   بيرغب   كثير   اإ�شيا   ما   بيحتاجها  
 وبيحتاج   كثير   اإ�شيا،   ما   بيرغبها.   ثروتك   بتنقا�ش   بقّلة   حاجاتك   م�ش  
 بكثرة   مقتنياتك .  كلّ   �شي   بتعتقد   اإّنك   بتملكو   بهالعالم،   بالحقيقة   بيكون  
 هو   بيملكك .  وكلّ   �شي   بتفّكر   اإّنو   تحت   �شيطرتك   بهالدني،   بالحقيقة  
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 بيكون   هو   م�شيطر   عليك .  وكلّ   �شي   بهالعالم   بتكون   �شّيد   عليه   بتكون  
 فيه   �شريك   ال�شيطان .  اإنت   بهالعالم   تا   تعطي   وتخدم   م�ش   تا   تتمّلك  
 وت�شود .  فرق   كبير   بين   التوّرط   واالإلتزام :  عي�ش   االإلتزام   بالكني�شة  
 م�ش   التوّرط   بالجماعة .  االإتجاه   اللي   رايح   فيه   اأهمّ   بكثير   من   ال�شرعة  
 اللي   رايح   فيها .  �شو   نفع   ال�شرعة   والرك�ش   اإذا   االإتجاه   غلط .  ما   تبّل�ش  
 �شي   على   االأر�ش   اإذا   ما   رح   ينتهي   بال�شما .  وما   تم�شي   طريق   عاالأر�ش  
حوا�شك   الخم�شة   ناق�شة،   االإح�شا�ش   هو   اللي   ل   عال�شما .    ما   بتو�شّ
االإ�شيا    بيكّملها .  ما   فيك   تروح   عالقدا�شة   بدون   ما   تمرق   باالإن�شانّية .  
 اللي   بت�شير   فيك   اأهمّ   بكثير   من   االإ�شيا   اللي   بت�شير   معك .  مّيز   دايما  
 بين   الفر�شة   والتجربة،   اإنتهاز   الفر�شة   غير   الدخول   بالتجربة .  اإنتهاز  
الخطية    الفر�شة   مبادرة   للخير،   الدخول   بالتجربة   اإنحدار   لل�شرّ .  
 مثل   ال�شمّ .  لّما   بتخطي   كاأّنك   �شربت   �شّم،   اإنت   اللي   رح   تت�شّمم   م�ش  
 مهمّ   كيف   �شربتو   وال   مين   اللي   ناولك   اإّياه .  ب�ش   تت�شّمم   وتموت   ما  
 بينفع   تحّط   اللوم   على   حدا .  االإن�شان   الجاهل   بي�شلّ   مكّب�ش   بالتراب  
 تا   ي�شير   تراب،   واالإن�شان   الحكيم   والواعي   بي�شلّ   مكّب�ش   بال�شما   تا  
 ي�شير   بال�شما .  المطرح   اللي   بتتعّلق   فيه   بت�شير   مّنو  . كلّ   اللي   بيدخل  
 عليك   وبتاخدو   هيدا   م�ش   اإلك .  كل   �شي   بيطلع   مّنك   وبتعطيه   هو   اإلك.  
 واإنت   ما   بتنقا�ش   بيللي   بيدخل   عليك،   بتنقا�ش   بيللي   بيطلع   مّنك.   اللي  
 بيدخل   عليك   هيدا   م�ش   اإنت،   اللي   بيطلع   مّنك   هو   اإنت .  بقّوة   الروح  
 اللي   بت�شتمّدها   ب�شالتك،   حّول   كلّ   اللي   بيدخل   عليك   وما   بتملك   مّنو  
عا   طريق   الرّب،   ب�ش    �شي،   لقدا�شة   بتطلع   مّنك   وبتمّلكك   كلّ   �شي .  
 ترجع   لورا   ف�شخة   ال�شيطان   بيرّجعك   ع�شرة،   وب�ش   تقّدم   لقّدام   ف�شخة  
ي   كل   حياتو   يرّبع   جر�ش   الكني�شة   م�ش    رّبنا   بيقّدمك   مّية .  اللي   بيق�شّ
 �شروري   هو   اللي   بيفوت   عال�شما   وبيخّل�ش   نف�شو .  االأف�شل   ي�شمع   جر�ش  
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 �شميرو   لّما   يدقّ   عالخطّية .  كتار   يللي   بيرّبعو   جر�ش   الكني�شة   حّتى   ما  
 ي�شمعوا   جر�ش   �شميرهم .  ما   تاكل   تا   ت�شبع،   كول   ب�ش   تا   تبّطل   جيعان.  
 الأّنو   االإن�شان   بيعرف   اأيمتى   بيبّطل   جيعان،   ب�ش   ما   بيعرف   اأيمتى   بي�شبع.  
 �شبع   االإن�شان   ما   اإلو   حدود .  طعم   العّفة   اأطيب   من   طعم   الجن�ش .  م�ش  

 الخمر   اللي   بي�شّكر   االإن�شان،   االإن�شان   هو   اللي   بي�شكر . 

زّياح   مار   �سربل    

لحن  : َمْرَيم   �ُشروِرك

ْوُل�س لحن: ُقوْم َفْ

وِح �ِشْبرًا َف�ِشْبَرا َم�َشْيَت الَطريَقا اإِلى ِقَمِم الرُّ

ْء َعا ُد َو عًا  ُكو ُر للَّْيِل  ا ِب�َش  ال

َعِميَقا وُحّبًا  وِفْكَرا  ْمتًا  و�شَ الًة  �شَ وِع�ْشَت 

ْء َجا َر �َش  ْر الأَ ا ُع  َر َتْز عًا  ُمو ُد َو

َتِحنُّ َفَهالَّ  ُنو  َتْر الُعْمِق  ِمَن  ُعُيوٌن  َلْيَك  اإِ

ْء َما ل�شَّ ا ِبيَع  َيَنا ْر  َفِجّ ْلَتِفْت  َفا

َعَلْينا اْبِتهاالُت ُروِحَك ُتْجِري ُغُيوَث َمراِحْم

وَح اْعِتالْل ناِب�َش الُحبِّ اْخِتالْل َخاَلَج الرُّ

اإِلى ُقوِت َم�ْشعاَك في الُعْمِق َنْحُن ِجياٌع َنِئنُّ

ْء َما ُع  ْر لزَّ ا َح  ا �شَ َو للَّْيُل  ا ْقَفَر  اأَ

ْدِر َجاِثْم ا كاُبو�َش ُكْفِر َعلى ال�شَ ُتَزْحِزُح َعنَّ

الْل ال�شَّ ُر  َع�شْ ُه  َهزَّ َماْل  االإِيماُن  ُرْكُنَنا 

ْع ِفي َعَلْيَك الَمواِهْب اإَِلْيِه َت�َشفَّ ِبفاِديَك ُم�شْ

ْء ا لِفد ا ِب  ْر َد َعلى  بَّ  لرَّ ا ِل  �ْشاأَ َفا

َي�ْشَمْع َوَربَُّك  التََّجاِرْب  َدواِهي  ا  َعنَّ َفَيْدَفَع 

ْء �ِشفا ِبيَن  لُم�شا ا ِت  َحا ا ِلِجر
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َمِن  يا  َلُه،  ِنهاَيَة  ال  َمْجدًا  ي�شيِه  ِبِقدِّ ُد  الُمَمجَّ االإِلُه  اأَيُّها  �سالة: 
ْعَمَة  النِّ َوَمَنْحَتُه  ة،  الُن�ْشِكيَّ الَحَياَة  َفاْعَتَنَق  �َشْرِبَل  االأَِب  َقْلَب  ا�ْشَتْهَوْيَت 
اَعِة  ِة َوالطَّ ة، الِعفَّ ْهباِنيَّ ِد َعِن الَعالَم، ِبالَف�شاِئِل الرُّ َوالُقْدَرَة َعلى التََّجرُّ
ُهَو  َك  اأََحبَّ َكما  وَنْخُدَمَك  َك  ُنِحبَّ اأَن  ِنْعَمَة  َتْمَنَحنا  ن  اأَ ُلَك  َن�ْشاأَ َوالَفْقر: 
ي�ش �َشْرِبَل  َة �َشفاَعِة الِقدِّ ُقوَّ اأََذْعَت  اأَيُّها االإِلُه الَقِدير، يا َمْن  َوَخَدَمَك. 
َفَن�ْشُكَرَك  التيَنْلَتِم�ُشها،  ْعَمَة  النِّ ِب�َشفاَعِتِه  اإِْمَنْحنا  �َشتَّى،  َوِنَعٍم  ِبَعجاِئَب 

َدَك اإِلى االأََبد. َوُنَمجِّ

لحن  : يا اأُمَّ اهلل

َرَجاَنايا َماْر �َشْرِبل يا اْبَن ُلْبَناْن َوَعَلْيَك  ُدَعاَنا  َلْيَك  اإِ َواالإِيماْن هاَدة  َرْمزال�شَّ يا 

الَحَناْن َبْحَر  َعَلْينا  ْق  ُيَدفِّ لِّ ِلَربِّ االأََماْن َك �شَ ِبَحقِّ

لحن  : َواإِْن كاَن ِج�ْشُمِك

ــِبــيــْل �ــشَ ــى  ْقــ�ــشَ اأَ هلِل  ا لــى  اإِ ــْكــَت  ــَل �ــشَ

يـــْق ِر َو ٍح  و ُر ـــِة  َغـــ�ـــشَّ ُكـــلِّ  َعـــلـــى 

ــْل ــي ــِم َي ــُه  ــْن َع ــَك  ــُه ْج َو َن  ــا َك ــا  َم َو

ــَتــِفــيــْق َنــ�ــشْ ْن  اأَ هلِل  ا ِمــَن  ْطــُلــْب  ا َلــَنــا 

يـــْل َطـــِو َلـــْيـــٍل  َو ـــيـــٍر  َعـــ�ـــشِ ِلـــِجـــيـــٍل 

ــْق ــي ــِم َع ُحــبٍّ  َو ٍق  ــا ــَح ــشِ ــ� ْن ا ِح  و ــُر ِب

ــيــْن ــِن َح ِر  ــُخــو ــلــ�ــشُّ ِل مــا  َو ٌخ  ا ــر �ــشُ

ــْن َم ــزَّ ل ا ُت  ــا ي ِد ــا َع ــا  ــَن ِب ْت  َر ــا َث َو

ِليْل لدَّ ا َع  عا ل�شُّ ا َك  ُهنا ِمْن  َفُكْن 

يــْق ــِر ــَطّ ل ا يــَن  ــِر ــ�ــشِ ــْخــَت ُم ــَي  ــ�ــشِ ــْم َن َو

ِنــيــن اأَ ٌع  ُمــو ُد ٌع  ُجــو �ــشِ  ْر الأَ ا َعــلــى 

ــَحــْن ــِم ل ا ــا  ــَن ْت َر َو ــا �ــشَ ــتــى  َم ــا  ــَن ــْث ِغ اأَ

ِبـــِلـــيـــْن ِمـــدَّ  اأَ ِب  لـــُقـــُلـــو ا َة  ـــا ُقـــ�ـــشَ

َحــْن الإِ ا َر  و ُجــُذ ْقــَلــْع  ا َنــا  ِر ــْد �ــشَ ِمــْن  َو

ــْن ــي ِم الأَ ا ِء  ــا َج ــرَّ ل ا َب  ْر َد ــُن  ــيِّ ــَل ُي

لــِفــَتــْن ا َمــَحــلَّ  َم  ــال لــ�ــشَّ ا ِحــلَّ  اأَ
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لحن  : ْحَدْو َزِديِقه

لحن  :  َدْحُط   ُلو   ِنْحِط   

ْع َي�ُشو ي  بِّ َر َك  نُعْما

يا َطْيَف �َشْرِبْل

اْبَق ِبُل  �ِشْر يا 
َفاُء ال�شِّ فيَك 

نــا ــا َحــَن ــْق  فِّ َد

َجْنَب الَمِري�ِش

َقا �َشْر َو بًا  َغْر
ُء ــنــا َه فــيــَك 

َنا ا َمْر�شَ ِو  دا

في اللَّْيِل �َشْهراْن

ِئْر ا َز َنا  ْنَيا ُد
! ِن لُجُفو ا ِملَء 

الُجُروَحا وا�ْشِف 

يا َطْيَف اْطِمْئَناْن:

ِئْر َما ل�شَّ ا َء  ِمْل
! ِن لــَحــُنــو ا مِّ  الأُ ا

! َحا و ُر َو ِج�ْشمًا 

يا َطِبيبًا �َشاِفيًا ُكلَّ َمْوُجوْع!
ْعَمه بَّ النِّ ى، �شُ َهِلُلوَيا في ُكلِّ َداْر!ُروَح الِخْدَمه ِلْلَمر�شَ اأَْعَطْيَت �َشْرِبَل البار

لحن  :  ْنِغيُدو
ايا الَم�ْشُهور ِمن َدْير ِعنَّ

ْيَتا َحبَّ الّلي  وهاالأَر�ِش 

هلل اَلأ ِكلَّْك  ي�ْش  ِقدِّ

ى بِتْتَمنَّ ِو لِّي  ِبْت�شَ

ى ِتْتَغنَّ َعم  تا  با ا ْتر

ا ِعنَّ ْلِمْن  ا ي�ش  ِقدِّ يا 

لِّي لتَّ ها عا  اِهب  َر يا 

الِكّل َخّي  كاِمْل  ْن�شاْن  اإِ

را لبنان هاالأَْرِزة الَخ�شْ

وِتْتَهنَّى وُطْهِر  ي  ْمَحبِّ

ا ِنْتَكنَّ ي  ُخوِّ الأُ ِبا

ا نَّ َطمِّ ْو ن  لبنا عا 

ى �ْشراِج النُّور وَّ �َشْرِبل �شَ

ْيَتا َو �َشا ْو ْعَتا  َر ْز ْفَلْحَتا 

ِكاّل ْنِيي  لدِّ ا ِت  ْر َحيَّ

ا َعنَّ لِّي  �شَ ِبْل  �َشْر يا 

ا َعنَّ لِّي  �شَ ِبْل  �َشْر يا 

ا َعنَّ لِّي  �شَ ِبْل  �َشْر يا 

لِّي ِبْت�شَ َعْم  ْبَمْحِب�ْشَتْك 

عالِحّل ي  ْمَحبِّ َمْجُبول 

ا ر لَعد ا و ِبل  �َشْر و  ِعْند

ا َعنَّ لِّي  �شَ ِبْل  �َشْر يا 

ا َعنَّ لِّي  �شَ ِبْل  �َشْر يا 

ا َعنَّ لِّي  �شَ ِبْل  �َشْر يا 

الَمْعُموْر بِكلِّ  الِبيَعْه  ِو

ْيتا وَّ َر َقْلَبْك  ّم  َد ِمْن  و

ِتْتَخلَّى ال  ْك  �شَ ْر اأَ َعْن 

ْتَملِّي الَفاِدي  َقْلِب  ْوِمن 

لِكّل ا و ِنْحَنا  َخلِّيَنا 

ا َنْظر ْك  ِمنَّ ِبْل  �َشْر يا 
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